แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 59
ยุโรปศึกษำ
Cowley, Philip and Kavanagh, Dennis. The British general election of 2015.
Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2016 (324.941086 C875B)

งานเขียนนี้ได้สรุปภาพรวมการเลือกตั้งปี 2015 เกี่ยวกับการรณรงค์และผล
การเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ รวมถึงสูตรการจัดตั้งรัฐบาล และยังมีเนื้อหา
พื้นฐานตั้งแต่การก่อตั้งและพัฒนาการในช่วง ปี 2010-2015 ของ 3 พรรค
การเมืองหลัก ก่อนไขปริศนาเบื้องหลัง และผลการเลือกตั้งที่พรรคคอนเซอร์
เวทีฟทวงเสียงข้างมากกลับมาเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลได้เป็นครั้งแรกในรอบ
18 ปี จากบทสัมภาษณ์กว่า 300 ครั้ง รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลสาคัญทั้งรัฐมนตรี คณะทางาน
ด้านยุทธศาสตร์ และบรรดาผู้สนับสนุน

Vaughan-Williams, Nick. Europe's border crisis : biopolitical security and beyond.
Oxford : Oxford University Press, 2015 (325.4 V371E)

ผู้อพยพที่พยายามเข้าประเทศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นปัญหาสาหรับ
ยุโรปมาตลอด และยิ่งมีความสาคัญมากขึ้นหลังการปฏิวัติ Arab Spring ในระดับที่
กลายเป็นวิกฤตชายแดนของยุโรป ผู้อพยพที่พยายามเข้ามาทางภาคใต้ของยุโรปทั้ง
ทางบกและทางทะเลโดยไม่มีเอกสารการเข้าเมืองอย่างถูกต้องเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างความมั่นคงและมนุษยธรรม ความมั่นคงตามแนวชายแดนมีความสาคัญมาก
ในขณะที่การจัดการกับผู้อพยพเข้าเมืองโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลของยุโรปละเลย
ไม่ได้เช่นเดียวกัน

ความขัดแย้งนี้เห็นได้จากการประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมาธิการยุโรปกับ
ความรุนแรงที่ผู้อพยพต้องประสบในความเป็นจริงเมื่อปะทะกับเจ้าหน้าที่อันเป็นช่องว่างระหว่าง
นโยบายกับการนาไปปฏิบัติด้วยความไม่ชัดเจนที่ว่าผู้อพยพนั้นเป็นได้ทั้งผู้ที่ควรได้รับความคุ้มครองและ
เป็นภัยคุกคามความมั่นคง
ผู้เขียนให้แง่มุมที่แตกต่างกันของวิกฤตชายแดนในยุโรปด้วยการอภิปรายประเด็นการผลักดัน
หรือทอดทิ้งผู้อพยพที่เข้ามาทั้งทางบกและทางทะเล การที่ผู้อพยพมองว่าตนเองถูกปฏิบัติและกักกันราว
กับไม่ใช่มนุษย์ รวมถึงปัญหาทางการแพทย์และการตายของผู้อพยพโดยใช้แนวคิด Biopolitics,
Thanatopolitics และ Zoopolitics
Gill, Graeme J. Building an authoritarian polity: Russia in post-Soviet time
Cambridge : Cambridge University Press, 2015
(RUS 320.947 G475B)
ผู้เขียนอภิปรายสาเหตุความล้มเหลวของรัสเซียที่จะพลิกวิกฤติในช่วงโซเวียต
เพิ่งล่มสลายเปลี่ยนประเทศไปสู่การเป็นประชาธิปไตยตามที่หลายฝ่ายคาดหวัง
กระทั่งตกอยู่ใต้ระบบเผด็จการในที่สุด เชื่อว่าปัจจัยสาคัญต่อการสถาปนา
รูปแบบการปกครองแบบอานาจนิยมมาจากการตกลงของเหล่าชนชั้นนาที่มี
อิทธิพลในช่วงเวลานั้น ผ่านการสร้างระบอบ 4 ประสาน ประกอบด้วย การ
เกลี้ยกล่อมพลเมือง การแทรกแซงการเลือกตั้ง การวางโครงสร้างของระบอบ และการสร้าง
ความสงบเรียบร้อยโดยชนชั้นนาทางการเมือง แทนที่จะแบ่งขั้วในแบบ "เยลต์ชินเป็น
ประชาธิปไตย/ปูตินเป็นเผด็จการ" ผู้เขียนอธิบายแนวทางที่ปูตินต่อยอดรากฐานที่เยลต์ซินปูทางไว้
นับเป็นกรอบใหม่ในการศึกษาระบบการเมืองอานาจนิยมซึ่งไม่เพียงสร้างความเข้าใจต่อรัสเซียแต่
ใช้ได้ดีกับกับเผด็จการในที่อื่นๆ ด้วย และอธิบายความซับซ้อนในบทบาทชนชั้นนา สถานการณ์
และสถาบันต่างๆ ของการเมืองรัสเซีย ตีแผ่ความเป็นไปแห่งพัฒนาการของระบบที่ปูตินปลุกปั้น
ในช่วง 2 ทศวรรษหลังมานี้ ไปพร้อมกับขยายขอบเขตการถกเถียงในแง่การเมืองเปรียบเทียบ และ
ได้ศึกษากระบวนการก่อตัวของการปกครองแบบเผด็จการหลังโซเวียตล่มสลาย

Glazunov, Mikhail. Business in Post-Communist Russia : privatisation and the
limits of transformation. London : Routledge, 2015 (RUS 338.947 G553B)
การปฏิวัติรัสเซียทาให้โลกเข้าใจว่าระบบเศรษฐกิจแบบโซเวียตสิ้นสุด
ลงแล้วและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจะทาให้บริษัทเอกชนทางานแบบโลก
ตะวันตกเมื่อรัสเซียรับระบบตลาดเสรีมาใช้ แต่ในที่สุดรัสเซียก็กลับไปเป็น
ประเทศอานาจนิยมดังเดิม เนื่องจากในความจริงแล้วการปฏิวัติรัสเซียต้น
ทศวรรษ 1990 ไม่ใช่การปฏิวัติอย่างเบ็ดเสร็จ เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองที่ทาให้คนกลุ่มหนึ่งเข้ามามีอานาจแทนที่กลุ่มเดิม
การล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นการแยกตัวของสาธารณรัฐต่างๆโดยรัฐบาลกลางไม่
สามารถขัดขวางได้ รัสเซียสมัยใหม่ยังคงเป็นสังคมศักดินา โดยที่บริษัทเอกชนต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล
เผด็จการและมีการบริหารจัดการแบบเดิมๆทั้งที่เข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้ว
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นหัวใจของการปฏิรูปรัสเซียและผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เหตุใดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรัสเซียเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศยุโรปตะวันออก
อื่นๆแล้วจึงถือว่าล้มเหลว ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลการเงินของบริษัทกรณีศึกษาตั้งแต่ ค.ศ. 19942008 เพื่อวิเคราะห์กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รูปแบบการทาธุรกิจในรัสเซียยุคหลัง
คอมมิวนิสต์ตั้งแต่ค.ศ. 1991-2011 ผลประกอบการของบริษัททั้งบริษัทขนาดเล็กและบริษัทระดับ
โลกที่ผลิตสินค้าหลายประเภท มีเงื่อนไขการดาเนินงาน ยุทธศาสตร์และสภาพภูมิศาสตร์ที่
แตกต่างกัน รวมถึงศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบริษัทเอกชนหลังการแปรรูปฯ ทั้งในด้านการเงิน
และผลประกอบการ โดยนาเสนอแนวคิดว่าหัวใจสาคัญของระบบเศรษฐกิจและการปฏิรูป
การเมืองยุคหลังโซเวียตในช่วง 2 ทศวรรษนี้เป็นการจัดสรรและกระจายทรัพย์สินรวมถึงรายได้เสีย
ใหม่จากรัฐไปให้ชนชั้นปกครองและผู้นารุ่นใหม่
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของรัสเซียให้ความสนใจเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่เป็นส่วน
สาคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เช่น ธุรกิจน้ามัน ก๊าซ เหมืองแร่ รถยนต์ ฯลฯ การเกิดชน
ชั้นนากลุ่มเล็กๆซึ่งกุมความมั่งคั่งของประเทศไว้โดยไม่มีการจัดการและกระจายทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งอยู่เหนือการจัดการและการควบคุมโดยหน่วยงานของรัฐนอกจากจะลดทอน
ความแข็งแกร่งทางการเงินของภาคธุรกิจแล้วยังไม่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติอีกด้วย

อเมริกันศึกษำ
Akbarzadeh, Shahram (ed.) America's challenges in the Greater Middle East :
the Obama administration's policies. Basingstoke : Palgrave Macmillan,
2013 (327.73056 Am512)
นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความสาคัญมากเป็นพิเศษกับ
ตะวันออกกลางมาหลายทศวรรษ ตราบใดที่สงครามในอิรักและ
อัฟกานิสถาน นิวเคลียร์ของอิหร่าน ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์ และความกังวลจากนานาชาติต่ออนาคตของภูมิภาค ยังคงตามรัง
ควานประธานาธิบดีโอบามา งานเขียนชิ้นนี้ช่วยสรุปและจัดระเบียบ
นโยบายของสหรัฐอเมริกาต่อตะวันออกกลาง และประเมินผลการ
บริหารงานตามนโยบายเหล่านั้น นอกจากนี้ยังประมวลความเห็นอันหลากหลายแตกต่างของ
นักวิชาการชั้นแนวหน้าของโลก ตลอดจนสรุปผลงานของโอบามาในการรับมือกับภูมิภาคทีไ่ ร้
เสถียรภาพ แต่ก็เป็นสมรภูมิทางการเมืองระหว่างประเทศที่สาคัญ นโยบายต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้จากัดสถานะตนเองในตะวันออกกลางนับแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สะท้อนถึง
ผลจากนโยบายใหม่ที่มีความต่อเนื่อง งานเขียนชิ้นนี้ชี้ให้เห็นแรงต้านสาคัญๆ ต่อการผลักดันของ
โอบามาในรูปนโยบายต่างประเทศ และบทเรียนที่ได้เพื่อเป็นตัวอย่างแก่การปฏิบัติหน้าที่
ประธานธิบดีทั้งในสมัยแรกและสมัยถัดมา

Dear, Michael. Why walls won't work : repairing the US-Mexico divide. Oxford :
Oxford University Press, 2015 (972 D285W)
ปัจจุบันรัฐที่อยู่ตามแนวชายแดนสหรัฐฯ-เม็กซิโกเป็นเขตที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งสูง มีทั้งคนรวย
ที่สุดและจนที่สุด มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและวัฒนธรรมอย่างมาก
ทั้งยังมีความตึงเครียดตามแนวชายแดนที่มากับการลักลอบเข้าเมืองและ
สงครามยาเสพติด ซึ่งที่จริงแล้วปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีต้นกาเนิดในพื้นที่ แต่
เป็นปัญหาที่มาจากภายนอก โดยที่รัฐบาลสหรัฐฯและเม็กซิโกปล่อยให้
ประชาชนส่วนน้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งไม่มคี วามสามารถ
แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นผู้เสียสละอดทนและปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกับคนทั้งสองฝั่งแบบพึ่งพา
อาศัยกัน เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนได้เพียงกาลังทหารและตารวจเท่านั้น
ชายแดนเป็นด่านสุดท้ายของการป้องกันประเทศจากการลักลอบเข้าเมืองและการก่อการ
ร้าย แม้จะมีการทาสัญญากาหนดเขตแดนระหว่างสหรัฐฯและเม็กซิโกมาตั้งแต่ ค.ศ. 1848 แต่ก็
ไม่ได้มีการกาหนดเส้นเขตแดนและแผนการดูแลที่ชัดเจน กระทั่งมีการข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
จากเม็กซิโกเพิ่มขึ้นจึงมีการสร้างแนวรั้วกั้นเขตแดน และกลายเป็นรั้วที่มั่นคงแข็งแรง 700 ไมล์
ตลอดแนวชายแดนรัฐคาลิฟอร์เนีย อริโซนา และนิวเม็กซิโกภายหลังเกิดเหตุการณ์ 9/11
กาแพงและจุดตรวจที่สร้างขึ้นใหม่รบกวนชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้อาศัยในพื้นที่ระหว่าง
ชายแดนของสองประเทศมาแต่เดิม ได้แก่ ชนพื้นเมือง ชาวสเปนตั้งแต่สมัยล่าอาณานิคมและชาว
อินเดียนแดง ฝั่งสหรัฐฯ แนวรั้วชายแดนเป็นป้อมปราการที่ประกอบด้วยหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมาย เพื่อจับกุม คุมขัง ฟ้องร้อง และขับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศ ด้านฝั่ง
เม็กซิโกสิ่งที่รบกวนความสงบสุขของประชาชนคือสงครามระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด ที่
แม้จะมีผู้เสียชีวิตไปแล้วนับหมื่น แต่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลับมีความแข็งแกร่งขึน้ และเม็กซิโกกาลัง
จะกลายเป็นรัฐล้มเหลวเมื่อไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้

Del Carmen, Rolando V. Briefs of leading cases in law enforcement. Abingdon :
Routledge, 2015 (345.7305 D331B)
ผู้เขียนบรรยายสรุปแต่ละคดี พร้อมข้อเท็จจริงประกอบ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และข้อวินิจฉัยผลคาพิพากษาของศาล
นอกจากนี้ยังขยายความนัยสาคัญของแต่ละคดี เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงผลกระทบต่อพลเมืองและการบังคับใช้กฎหมาย อีกทั้ง
ยังให้ข้อมูลแวดล้อมเชิงประวัติศาสตร์และสภาพสังคมในฐานะที่มี
บทบาทและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาที่ตารวจผู้รับอรรถคดีควรคานึงถึง ส่วนที่เพิ่มเข้ามา
ในการปรับปรุงครั้งล่าสุดนี้ได้แก่ข้อวินิฉัยโดยละเอียดของศาลในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูล (ที่ไรลีย์เป็นคู่ความกับอัยการรัฐแคลิฟอร์เนีย)
และการตรวจหาหลักฐานโดยสุนัข (ที่อัยการสหรัฐอเมริกาเป็นคู่ความกับเพลส อัยการรัฐ
อิลลินอยส์เป็นโจทย์ฟ้องคาบาเลส และ อัยการรัฐฟลอริดาเป็นโจทย์ฟ้องแฮร์ริส อัยการรัฐ
ฟลอริดาเป็นโจทย์ฟ้องจาร์ดีนส์)

Rodriguez, Marc Simon. Rethinking the Chicano movement. London: Routledge,
2015 (973.046872 R696R)

ขบวนการชิกาโนเป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวในช่วงทศวรรษ 1960-1970 ที่
เกิดจากการรวมตัวในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันเพื่อเชิดชูเอกลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และเรียกร้องสิทธิความเป็นมนุษย์ อนุสรณ์แห่งการต่อสู้ที่ยัง
ประโยชน์ต่อสังคมสหรัฐอเมริกา คือ การยกเลิกการแบ่งแยกเชื้อชาติและการ
ผูกขาดการศึกษาระบบภาษาเดียว
ผู้เขียนวิเคราะห์ชิกาโนในฐานะขบวนการระดับชาติ ปรากฎการณ์การเคลื่อนไหว
ตลอดจนเปรียบเทียบกับขบวนการต่อสู้อื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน และยังให้รายละเอียดแง่มุมอื่นๆ
ไล่ตั้งแต่บัญชีเครือข่ายตามวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัย การตั้งตัวเป็นฐานเสียงที่ไม่ขึ้นกับ
สองพรรคใหญ่ มีการใช้สื่อและศิลปะในขบวนการเคลื่อนไหวสาคัญในสหรัฐอเมริกานับแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ผู้เขียนได้กล่าวถึงขบวนชิกาโนในหน้าประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อสิทธิ
มนุษยชนของสหรัฐอเมริกา มีการเรียงลาดับการต่อสู้อันยืดเยื้อ และภาพการฝ่าอุปสรรคต่างๆของ
ขบวนการ

Shell, Donald. The House of Lords. Manchester : Manchester University Press,
2013 (328.41071 S544H)
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายหลักข้อหนึ่งของรัฐบาลพรรค
แรงงานที่นาโดย Tony Blair การแก้ไขที่สาคัญในด้านการปกครองท้องถิ่น
คือการตั้งรัฐสภาสก็อตแลนด์และเวลส์ และการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
โดยตรง นอกจากนี้ยังมีการปฏิรูปรัฐสภาให้ทันสมัย ซึ่งรวมถึงความ
พยายามยกเลิกการสืบทอดตาแหน่งจากพ่อสู่ลูกในสภาขุนนาง
สภาขุนนางของสหราชอาณาจักรมิได้เป็นสภาแบบปกติที่มี
เส้นทางการเข้าสู่ตาแหน่งจากการเลือกตั้ง มีหน้าที่รับผิดชอบและได้รับเงินเดือน ก่อนการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายในปี ค.ศ. 1999 การสืบต่อสมาชิกภาพในสภาขุนนางส่วนใหญ่มาจากการสืบ
ทอดทางสายเลือด ทั้งยังเป็นสมาชิกแบบตลอดชีพ บ้างก็เข้ามาเป็นผู้ทางานจริง บ้างก็เข้ามาเพราะ
อยู่ในรายชื่อกิตติมศักดิ์ เช่นบิชอป หรือผู้พิพากษา ซึ่งเข้าร่วมประชุมสภาน้อยมากหรือไม่เคยเข้า
ร่วมตลอดสมัยประชุม สมาชิกสภาขุนนางของสหราชอาณาจักรจึงแตกต่างกันได้อย่างมาก โดย
เป็นได้ทั้งผู้ที่ทาหน้าที่สมาชิกสภาเป็นงานหลักและผู้ที่หน้าที่สมาชิกสภาไม่ได้มีความสาคัญอย่างใด
กับชีวิต
ความต้องการในลดอานาจของสภาขุนนางเกิดจากสถานการณ์วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับ
รัฐธรรมนูญเมื่อสภาขุนนางคัดค้านร่างกฎหมายงบประมาณในปี ค.ศ. 1909 นอกจากนีก้ ารแก้ไข
รัฐธรรมนูญยังรวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่น การปฏิรูปโครงสร้างการปกครองท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลง
วิธีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีโดยสมาชิกรัฐสภา ฯลฯ
กลยุทธ์ทรี่ ัฐบาลเสนอต่อประชาชนคือการกระจายอานาจจากส่วนกลางและความ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความทันสมัย แม้จะเป็นนโยบายที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่ได้มีความตั้งใจจะปฏิรูป
รัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง และการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี 1997 ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่มีการ
วางแผนล่วงหน้าแต่เป็นการแก้ไขเฉพาะเรื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น แต่แนวทางนี้ก็
เป็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญแบบค่อยเป็นค่อยไปของสหราชอาณาจักรมาตลอด
ศตวรรษที่ 19 และ 20 และดูจะเป็นรูปแบบที่เหมาะสมสาหรับชาวอังกฤษซึ่งเห็นว่ารัฐธรรมนูญ
เป็นสิ่งที่ต้องค่อยๆวิวัฒนาการไปและปรับปรุงเพิ่มเติมให้เหมาะสมเป็นครั้งคราว มิใช่สิ่งที่ต้อง
เปลี่ยนแปลงตามเวลาที่กาหนดไว้ได้ล่วงหน้าซึ่งแนวทางนี้เองทาให้รัฐธรรมนูญสหราชอาณาจักร
ยังคงอยู่ในรูปแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรมาจนถึงปัจจุบัน

Tunsjo, Oystein. US Taiwan policy: constructing the triangle. London : Routledge,
2015 (327.73051 T927U)
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนมีความสาคัญต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก โดยข้อขัดแย้งที่สาคัญในความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาอานาจข้อหนึ่ง
ยังคงเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน
ผู้เขียนได้วิเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุ บันทึกการตัดสินใจดาเนินนโยบาย
ของรัฐบาลสหรัฐฯ ตั้งแต่ ค.ศ. 1949 รวมทั้งเอกสารของ National Security Council ที่เกี่ยวข้องกับ
จีนเพื่อศึกษาความเป็นมาและความเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนที่เกี่ยวข้องกับ
ไต้หวัน การตัดสินใจส่งกาลังทหารไปยังไต้หวันหลังเกิดสงครามเกาหลีโดยประธานาธิบดี Truman เมื่อ
สหรัฐฯรู้สึกว่าถูกคุกคามจากกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ และนโยบายหนึง่ จีน (One-China) เกิดขึ้นได้
อย่างไรในรัฐบาล Nixon หลังการไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
แม้สหรัฐฯ จะมีนโยบายยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาตั้งแต่ ค.ศ. 1972 แต่ก็แสดง
ให้เห็นว่าจะเข้าแทรกแซงหากจีนใช้กาลังเพื่อยึดครองไต้หวัน ความสาเร็จในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่
ประชาธิปไตยของไต้หวันยิ่งทาให้เป้าหมายในการรวมจีนให้เป็นประเทศเดียวเป็นไปได้ยาก ไต้หวัน
ต้องการเป็นประเทศเอกราชขณะที่จีนมองไต้หวันเป็นจังหวัดหนึ่งของจีนและขูว่ ่าจะใช้กาลังหากไต้หวัน
ประกาศตัวเป็นเอกราชอย่างเป็นทางการ
หลักการหนึ่งจีนถูกท้าทายยิ่งขึ้นจากความขัดแย้งในนโยบายของสหรัฐฯต่อไต้หวันในปัจจุบัน
ความแตกต่างระหว่างจีนที่คุกคามและแสดงความเป็นอานาจนิยม กับไต้หวันที่ให้เสรีภาพ มี
ประชาธิปไตยอันก้าวหน้า และเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเศรษฐกิจทาให้เห็นข้อจากัดของนโยบายหนึง่
จีน สหรัฐฯที่กาหนดบทบาทตัวเองเป็นผู้สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนรายใหญ่จึงตกที่นั่ง
ลาบาก และไม่อาจปล่อยให้นโยบายหนึ่งจีนไม่ชัดเจนอยู่ต่อไปได้ ด้วยเหตุที่สถานการณ์ในไต้หวันมี
ความสาคัญและสามารถสร้างปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนได้

