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 چکیده
ه الملل، رابطه تنش آمیز میاا  آمریکاا و ویانااو با  منازعات پایدار روابط بین نیترمهمیکی از 

 بار را یکاآمر امپریالیسای نف ذ هرگ نه مح  پیش،  هه چند تا که ویاناو کم نیست است. رهبرا 
  ر تادری به رفاناد می بشامار آمریکاا علیاه مبارزه الگ ی و ب  ند ن شاه خ   یهاپرچم روی
 با همکاری و آمریکا با خ   مناسبات سازیعا ی سمت به ،1990  هة اوایل و 1980  هة اواخر
 شاد باعث خارجی سیاست ر  یریگجهت تغییر این .بر اشاند گاو یالمللنیب یهامیرژ و نها ها

 .نمایاد احیاا چشامگیری ط ر به آمریکا با ویژه به المللی وبین جامعه با را خ   روابط ویاناو تا
 . ا  غییارت آمریکا قبال  ر را خ   یهااستیس ویاناو چرا که است این حاضر مقاله اصلیسؤال 

کاه  اناد ا ه زمایی و تأیید قراراین فرضیه را م ر  راسای آ نگارندگا برای پاسخ به این پرسش، 
، ی فراگیار اقاااا یهاابحرا ماأثر از ا راکات رهبرا  نسل اول انقالب، با  ولت انقالبی ویاناو 

  رهبارا  جدیاد باا باه قادرت رساید سازنهیزم هابحرا ی م اجه شدند  این المللنیبسیاسی و 
ی و آ ، تحا ل  ر سیاسات خاارجی و ا راکات مافاوت شد که یکی از پیامدهای مهام نیبجها 
 . ر قبال آمریکا ب   هااستیسی سازیعا 
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 مقدمه 

 ملای جبهاه و شامالی ویانااو نیروهاای باین 1975تا آوریل  1955جنگ ویاناو از سال 

 از آمریکاا ماحادهایاالت و جن بی یاناوو نیروهای و س یک از جن بی ویاناو بخشآزا ی

 راهای عن ا باه را جناگ  ر حض ر( آیزنهاور  ولت) آمریکا  ولت . ا  رخ  یگر س ی

  ومینا  نظریاه پیارو جنا بی ویانااو  ر کم نیسام مهاار و گساار  از جل گیری برای

 تحات اتحاا   و کشا ر بارای شمالی نیز به رهبری ه شی مین ویاناو  ولت.  انستمی

 1975 ر ساال  هاستیکم نپیروزی بااا  جنگید. این جنگ نهایااًمی کم نیسای ک متح

بعاد از جناگ، . جن بی به اناهاا انجامیاد ویاناو سق طو از ویاناو مریکا آخروج ارتش و 

.  ر طی ایان مادت، ماندباقی  زیآمخا متسال  19به مدت  روابط بین ویاناو و آمریکا

نیست ویاناو معاقد ب  ند که برقراری مناسبات سیاسای و رهبرا   فار سیاسی حزب کم 

ساااز  و مخااال  تجاااری بااا آمریکااا بنیااا  سیاساای و اقااااا ی کشاا ر را مازلاازل می

ها  ر قبال آمریکا ب  ند. ارتاش ویانااو نیاز کاه  ر ا اره بسایاری از سازی سیاستعا ی

کا واهمه  اشات و باا آ  های  ولای نقش  اشت از بهب   روابط با آمریها و بنگاهشرکت

هاای کر .  ر مقابل آمریکا نیز باا همراهای ماحادا  خا  ، هم ناا  تحریممخالفت می

و اوایال  هاة  1980سیاسی و اقااا ی را علیه ویاناو حفظ کر ه ب    اما  ر اواخر  هاة 

، تح ل بنیا ینی  ر ویاناو ص رت پذیرفت و تمرکز اصلی سیاسات خاارجی ایان 1990

ز ایی  ر روابط قراری رابطه با تمامی کش رهای جها  ازجمله آمریکا و تنشکش ر بر بر

  شامنِتبیین چرایی این تغییار سیاسات خاارجی ویانااو  ر قباال خارجی قرار گرفت. 

. نگارنادگا   ر پاساخ، ایان  یرینه خ   یعنی آمریکا، پرسش اصلی ن شاار حاضر است

مااأثر از کاه  ولات انقالبای ویانااو  هناد یفرضیه را م ر  راسای آزمایی و تأیید قرار م

های فراگیر اقااا ی، سیاسای و بینی و ا راکات رهبرا  نسل اول انقالب، با بحرا جها 

ساز تغییر و به قدرت رسید  رهبرا  جدید با ها زمینهالمللی م اجه شدند  این بحرا بین

 ، تحا ل  ر سیاسات بینی و ا راکات مافاوت شاد کاه یکای از پیامادهای مهام آجها 

ها  ر قبال آمریکا، ب  . اهمیات پاژوهش حاضار  ر ایان سازی سیاستخارجی و عا ی

مثاباه ت اناد بهمی، طارفین هاایواکنشو  هااکنششناخت این چرایی و روناد است که 

به لحاظ روشی نیز ماناسا  باا مسائله  الگ یی برای ماا یق مشابه عمل نماید.تجربه و 
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هام از رو  تحلیال  تنی بر ش اهد تجربی و آماارتحلیل کمیِ می پژوهش، هم از رو 

کیفی اسافا ه شده است.  ر تحلیل کیفی، رو  م ر  نظر، رو  تحلیل محاا ا خ اهاد 

های م جا  ، محایط ها و ساخنرانیرو با بررسی س ابق سیاسی، یا  اشاتب  . از همین

ازی مناسابات و  ورة اصاالحات روانی رهبرا  ویاناو  ر  و  ورة زمانیِ قبل از عا ی س

 تحلیل قرار  ا ه شده است. م ر  مقایسه و تجزیه و

 

 پیشینه و ادبیات پژوهش. 1

پژوهشای  ر حا زه  ن  تااکها با آمریکا ی ویانامیسازیعا  ر ارتباط با چرایی تامیم 

 مطالعات  اخلی ص رت نگرفاه است و خلع و ضرورت آ  کامالً مشه   اسات  اماا  ر

ت ا  آ  را به  و سااه هایی ص رت گرفاه است که میطالعات خارجی، پژوهشعرصه م

ای تحقیقاتی است که عمدتاً  ر چارچ ب نظریات رئالیسا دسته نخستکلی تقسیم کر : 

ی ب    و ت جه بعدتکاین  ساه از آثار ضمن  .اندپر اخاهو نظریه م ازنه ق ا به م ض ع 

م ازناه  ی بل کی جناگ سار  وهارقابتپلیایکی، ی ژئ هارقابتصرف به ابعا  خارجی، 

نم ناه  بارای . برخای از ایان آثااراند انسااهی ساازیعا  الیل اصلی  ازجمله سازی را

 از: اندعبارت

ساال  25گ: پا  از جنا»ای تحت عن ا  (  ر مقالهThang, 2001ب ی تات تانگ )

ا    بازار آزمامرکز به اقااابه م ض ع تح ل ویاناو از اقااا  « ت سعه اقااا ی  ر ویاناو

ساازی مناسابات ویانااو باا جهاا  خاارج و ت ساعه ترین  لیل عا یپر از . وی مهممی

ج رج سای.  اند و یا میو الزامات ناشی از آ  برای ویاناو اقااا ی را پایا  جنگ سر  

 ، جناگ ویانااو«اوجنگ سر  و ویان»ای تحت عن ا   ر مقاله (Herring, 2004)هرینگ 

کناد کاه ریشاه کند. وی نیز همانند تانگ اشااره میرا  ر ارتباط با جنگ سر  تحلیل می

های ژئ پلیایکی بل ک غرب و شرق جسااج  کار . پایاا  جنگ ویاناو را باید  ر رقابت

سازی روابط ویانااو و جهاا  خاارج را باه  نباال های بل کی، عا یجنگ سر  و رقابت

  اشت.

سازی را تامیمی از سا ی یعا برخالف مقاله حاضر که آثاری است که  دسته دوم

آمریکاایی و  رندگا یگمیتاامآ  را بیشار مااأثر از تغییار نگار    اند،یم ولت ویاناو 
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کاه  ر ایان  گیرناد. برخای از آثاارییمایان کشا ر  ر نظار  ی  اخلیفشارهاناشی از 

 از: اندعبارت گنجدیمچارچ ب 

سیاست و حک مت کلینا    ر ما ر  »ی تحت عن ا  ا(  ر مقاله1380) لیوگرهار  

ز ایای آمریکاا باا ویانااو پر اخااه اسات. ویال تغییار نگار  باه م ضا ع تنش« ویاناو

کاه از  یادگاه سااز   رحالیعن ا  عامل اصلی مطرح میآمریکایی را به رندگا یگمیتام

ویانااو با  ه  پژوهش حاضر، این تامیم نه از س ی آمریکا بلکه از طرف رهبرا  جدید

 «ساازی رواباط آمریکاا و ویانااوفرایناد عا ی»ای با عنا ا  ،  ر مقالهنیماناست. مارک 

(Manyin, 2005)  گزار  جامعی  ر ارتباط با روابط اقااا ی و  یپلماتیاک آمریکاا و

کند. ماانین چاارچ ب نظاری مشخاای را ز ایی ارائه میویاناو  ر فرایند تدریجی تنش

وی نیز همانند ویل، ضامن تأکیاد بار  کند.کند و صرفاً به ذکر وقایع بسنده می نبال نمی

هاای شادید آمریکاا، لغا  تحریم رندگا یگمیتاامتغییر نگر  نقش بااهمیت کنگره و 

، پاذیر   وجانباهت سط کلینا  ، تعامالت و ت افقات اقااا ی  1994اقااا ی  ر سال 

 ازجملاههای نظامی و امنیای با این کش ر را ویاناو  ر سازما  تجارت جهانی و همکاری

کناد. ماارک ماانین بیاا  می نیماابیفساازی  ر رواباط های اصلی عا ی الیل و مش ق

ویاناو: پیشینه و م ض عاتی بارای -روابط آمریکا»ای  یگر تحت عن ا  هم نین  ر مقاله

ساازی ، وج   منافع اقااا ی و رقابت آمریکا باا چاین را از  الیال اصالی عا ی«کنگره

(  2011) رابارتجیمز اولسان و رنادی  .(Manyin, 2008)کندروابط  و کش ر ذکر می

میم . تاا1945-2010: آمریکا و ویتناام شودیمکجا این دومینو متوقف نیز  ر کاابِ 

 سازی را بیشار اقدامی از س ی  ولت آمریکاا  انسااه و بار ایان بااور هسااند کاهعا ی

و اقناع افکار عم می آمریکاا،  هاآ ضرورت تعیین و تکلی  اسرای جنگی و بازگر اند  

 & Olson)ی مناسابات سا ق  ا  ساازیعا  الیلی ب   که آمریکا را به سمت  ازجمله

Roberts, 2011). ( نیز همانند اولسن و رابرت،  ر 1994ماسل سکی )ی با عن ا  امقاله

یی را ناشی از فشارهای سیاسی و ز اتنشعلت اصلی « ویاناو-ابط آمریکای روسازیعا »

ی اقااا ی کش ر جهت تجارت با ویانااو و هابخشی هاتیحماعم می  اخلی آمریکا، 

 .(Maslowski, 1994)  اندیمم ض ع اسرای جنگی  وفالحل
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ارا ه  آثار ف ق و سایر تألیفات مشابه، عمدتاً نقش ع امل خارجی )پایا  جنگ سار ،

یک از آثار م ج   به نقاش ع امال  اخلای یچه انند و یمو تامیم آمریکا( را برجساه 

. انادنپر اخاهساازی، یعا اتخااذ تاامیم  گیرنده ویانااو  ریمتامقش رهبرا  یژه نوبه

گیرنده میتاامبنابراین، نگارندگا  بر این باور هساند که نقش ا راکات و ذهنیت رهبرا  

ساازی مناسابات  ر قباال آمریکاا یعا  ر ویاناو ماغیر اصلی  ر تحلیل چرایی تاامیم 

کننده  ر نظار یلتساهسااز و ینهزمیرهاای ماغ مثاباههببایسات یماست و سایر ع امل را 

 گرفت.

 

 چارچوب نظری پژوهش. 2

نظریاات  ی سه رویکار  یاا نظریاه اصالی  ر ارتبااط بااط رکلبهبه باور ها سن و وور 

گیری اسنایدر یمتاماست خارجی وج    ار . نخست، نظریه گیری  ر تحلیل سییمتام

رویکار ی  عن ا بهگیری یمتام»کاابی تحت عن ا  و همکارانش است که ابادا  ر قال  

 2002و  1962ارائه شد و سپ   ر ساال  1954 ر سال « المللینببرای مطالعه سیاست 

ای است که جیمز روزناا یسهمقا وو، نظریه سیاست خارجی  بازبینی و تجدید چاپ شد.

ویکر  س مین رفالی از یک کااب مناشر کر .  ص رتبه، 1964پیش تئ ری  ر سال   ر

گاارت پژوهش حاضر قرار  ار  نظریه محیط روانی هارولد و مار م ر ت جهیا نظریه که 

اااب ، به شاکل ک1965مقاله و سپ   ر سال  ص رتبه 1956اسپرات است که  ر سال 

الباه رویکر های مخال   یگاری نیاز . (Hudson and Vore, 1995: 212شد )مناشر 

   ائه شده است اما این سه رویکار  از نگااه افارا ی چابرای تحلیل سیاست خارجی ار

 هقاانی اناد )یداکر هپاسای  اسمیت و همکارا  و یاا ها سان و وور جنباه پارا ایمیاک 

 (.74: 1396یروزآبا ی و ذبیحی، ف

گیری و شااناخای  ر تحلیاال سیاساات خااارجی از پیشااینه یمتااامنظریااات  اگرچااه

 Snyder, Bruck, and Sapin 1954; Sprout and Sprout)ی برخ ر ارناد  ار امنه

1965; Jervis 1976 ) اماا، چگا نگی سانجش و ارزیاابی م ضا عات شاناخای بارای

ای ی هش، واقعیت را به هااسپرت  انشمندا  این ح زه هم نا  م ر بحث و گفاگ  است.

گیری اسنایدر و یا نظریاه سیاسات یمتامنظریه )گیری یمتاممافاوت از سایر نظریات 



68 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

  نهمب ست و 

 1397 پای ز

 

. (Hudson and Vore, 1995) نمایندیم ر تحلیل خ   وار   (ای روزنایسهمقاخارجی 

کناد کاه  رک خروجای سیاسات یمبا فرضیه پژوهش بر این مسائله تأکیاد  راسااهمو 

ی تأکیاد جاباه هاآ خ اهد ب  .  رواقع،  کنندهگمراهخارجی بدو  ارجاع به طراحا  آ  

های ا راکای و هم ناین محایط عملیااتی معطا ف ناهیزمبر ناای ، تمرکاز خا   را بار 

بایست  اناش محیطای و فراینادهای فکاری فار  یممحقق  هااسپراتسازند  به باور یم

یابد که افارا  خاا ، چگ ناه محایط  ستگیرنده را بررسی کند تا به این  رک یمتام

. (Sprout and Sprout, 1965:118 & 225)  هندیمپاسخ  المللی را  رک و بدا ینب

که گاندی نظری آید  رحالیط ر مثال مائ  معاقد ب   که قدرت از ل له تفنگ بیرو  میبه

مر ا  باه تاامیمات و نااای  سیاسای خالف آ   اشت. ا راکات هر یک از این  ولات

 انناد  یمیم تقساقابلگیری را باه  و محایط یمتام، محیط هااسپراتمافاوتی منا  شد. 

از  ریافات و  نظرصارفی است که به معنای ع امل بیرونی است کاه یکی محیط عملیات

آناا   م ر ت جهخا   ط ربهگیرندگا  وج    ارند  و  یگری که یمتامبر اشت ذهنی 

گیرندگا  از این محیط بر اشات و  ریافات یمتاماست، محیط روانی است، یعنی آن ه 

محاا ای )ها، محیط روانای آ (.  ر نظریه Sprout and Sprout, 1957: 314کنند )یم

علت مهم هساند که تماو رفاارهاای سیاسای اینبه اعاقا ات و فرایندهای اساداللی افرا (

) & Youngکنناد ریازی میپی گیریِ ا راکات نسبت به منافع و قدرت راو نح ه شکل

)64: 1998Schafer, . 

ش   این است یم ( حاصل1اصلی که از نظریه محیط روانی )شکل  برنها   رمجم ع

کنناد، یمرا تا ر و بر اشت  هاآ گیرندگا  یمتامکه ع امل محیطی، تنها  ر شکلی که 

گیرندگا  )تا راتشاا ، گیرند و محایط روانای تاامیمیمگیری قرار یمتام ر پی ند با 

هایشا  و غیره( ممکن است با محیط عملیاتی )محیطای کاه تامیماتشاا  را باه ارزیابی

گیرنده، محایط کلای و یمتاام ذارند( منطبق باشد یا نباشد. مهم این است کاهگاجرا می

کند نه اینکه این محایط خاارجی یمچگ نه تا ر  های م ج   رایتمحدو و  هافرصت

 هاد و یمگیرنده انجااو یمتاام ازآن اهتحلیل گیار از  ور بایاد   رواقعیست. چواقعاً 

-152: 1394، زا ه یر)مشا از محایط چیساتگ ید،  ریابد که بر اشات و بارآور  او یم

گیری، معم الً فشارهای زیاا ، اطالعاات نااق  و عادو یمتامیژه این که  ر وبه. (150
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و ا راکااات  هااای فاار ییژگیوتحاات چنااین شاارایطی  .فاارو اسااتقطعیاات حکاام 

 .) ,1998Young & Schafer :64(کنند یمگیرندگا ، نقش باالتری ایفا یمتام
 

 
 ا  نظریه محیط روانیبرنه. 1شکل 

 

ها و یاا یناهگزت اناد باه اناخااب یمعدو انطباق میا  محیط روانای و محایط عملیااتی، 

بخش  ر سیاست خارجی منجر ش  .  رواقع، اگار میاا  محایط یترضارفاارهای کمار 

روانی رهبرا  و محیط عملیاتی همس یی و انطباق وج   نداشاه باشد احاماال م فقیات 

بناابراین،   Sprout and Sprout, 1965:118)) خ اهد ب   و باالعک  ها کماریاستس

 هنده های بنیا ینی است که شاکلآن ه  ر پژوهش حاضر برای ما اهمیت  ار ، مفروضه

های فیزیکی وج    ارناد، الباه اگرچه محدو یت گیرندگا  است.به محیط روانی تامیم

ر این م ر  کاه فعالیات سا  مند بارای اما اکثر رفاارهای سیاسی تحت باورهای فر ی  

 Hodgkinston et all, 2004) .گیرناد )یک واحد سیاسی خاا  چیسات، شاکل می

کند  یکی اینکه یم و مفروض بنیا ی، نقش اصلی را  ر تامیمات ایفا  هااسپرات ازنظر

ز و یآممساالمتبینند یا باه جهاانی رقاابای، یمگیرندگا  جها  را منازعه آمیز یمتامآیا 

های بنیاا ین  ر ی گرگ ن ر پی ایجا   هاآ اینکه آیا   وو همکاری ج یانه باور  ارند؟ و

 ,Hudson & Vore)جها  هساند یا  ر پی حفظ وضع م ج   و یا اصالح آ  هسااند؟

ای به م ار  یهپایک ا راک  عن ا بهت ا  یمرسد یمبه نظر  م ر  س می که (1995 :218

است که رهبرا  چه بر اشاای نسابت باه چگا نگی کسا  قادرت ف ق اضافه کر  این 

ید ارند و یا بر قدرت اقااا ی و ماا ی؟ تأکیدئ ل ژیکی یا معن ی ا ارند؟ آیا بر قدرت 

گانه ا راکی را  ر ارتبااط باا رهبارا  ویانااو  ر  ورا  نگارندگا  این سه مفروض یا سه
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( مادل نظاری 2شاکل )  هناد.یمی و مقایسه قارار م ر بررستنش و  ورا  اصالحات 

  هد.پژوهش را به ص رت سا ه شده نشا  می

 

 
 

 مدل نظری پژوهش .2 شکل
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 انقالب کمونیستی و آغاز تنش با آمریکا. 3

رقام خا ر  و  1، آخرین شکست نایروهای فرانس ی  ر  ره  یان بااین فاا 1953سال 

پایا   هاد.  ااناویخ   بار وناگزیر شد باه سالطه اسااعماری  1954فرانسه  ر می  نهایااً

این پیما   مطابقکنفران  ژن  به همین منظ ر تشکیل شد و پیما  ژنا  باه اماضا رسید، 

بااا  ولات  2«ه شای ماین» ر شامال،  تقسیم شاد.ویاناو به  و قسمت شمالی و جن بی 

ا مریکا برخ ر ار ب   قادرت رآ تیکاه از حما 3،« یم  ین ن »کام نیسای و  ر جان ب، 

(، 1941ژاپان )ویاناو تا آغاز تجااوز  .(179: 1393)امینی و شکراللهی،   ر  ست گرفاند

بخشای از  عن ا باهی با  ، زیارا اهیحاشایک نقش   ارعهده ر سیاست خارجی آمریکا 

اماا  ر جریاا  جناگ   امپرات ری فرانسه،  ر ح زه منافع مساقیم آمریکاا قارار نداشات

( 1951 ر چاین و آغااز جناگ کاره ) هاستیکم نپیروزی پ  از  ژهیوبهجهانی  وو و 

ویاناو برای آمریکا، به نقطه عط  و مح ر تح الت بعدی آسیای جن ب شارقی تبادیل 

ی رسیدند که باید از یکپاارچگی ویانااو تحات رهباری بندجمعبه این  هاییکایآمرشد. 

ی سیاسات مداخلاه اجارا(. بناابراین، باا 36: 1380ویل، ) جل گیری نمایند هاستیکم ن

برگازاری  ینایبشیباند پیماا ، پ نیترمهموار  عمل شدند. نامه ژن  گرایانه علیه م افقت

یام کااه  ، 1955کش ر ب  .  ر سااال  ندهیمنظ ر کسا  نظار مر و  رباره آبه اناخابات

باا پشااایبانی  با  خ اهاد  روزیاماین پ ی اشات  ر صا رت اناخابات، ه ش ناا یاطام

آتاش جناگ  . به  نبال این خل  وعاده،کاا از اجارای این باند از پیماا  سرباز ز مریآ

 کاه شاد آغااز جن بی ویاناو  ر هماهنگ های. قیاوور شاادشعله نیخ نین  وو هندو چ

 فراخا ا . گشت 1960  سامبر  ر «آزا ی برای جن بی ویاناو ملی جبهه» تشکیل به منجر

 بیسات  ه، پان ، جنگ است ممکن»: ب   چنین ریکاییآم تجاوزکارا   ربارة نیمی ه ش

 و شاهرها از بسایاری و هانف ناگ و هاان ی اسات ممکن. انجامد ط ل به بیشار یا سال

 نهایاااً ایان جناگ. «...شد نخ اهد مقه ر گاهچیه ویاناو خلق ولی گر  ، ناب   هاکارخانه

 انااویو سق ط وز ویاناو امریکا آخروج ارتش و  1975 ر سال  هاستیکم نپیروزی بااا 

                                                           
1. Dien Bien Phu 

2. Ho Chi Mine 

3. Ngô Đình Diệm 
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ساال  19باه مادت  بعد از جناگ رواباط باین ویانااو و آمریکاا. جن بی به اناها انجامید

 (.179: 1393امینی و شکراللهی، ماند )باقی  زیآمخا مت

 

 محیط روانی نخبگان ایدئولوژیک محورِ ویتنام .4

شادت تحات که بهها، محیط روانی و شناخای رهبرا  انقالبی پ  از پیروزی کم نیست

را  لنینیسای قرار  اشات، رفااار  اخلای و خاارجی ایان کشا ر-های اساالینیتأثیر آم زه

ویژه  ر بسیار ماأثر ساخت و تغییر بنیا ینی  ر رفاار ایان کشا ر باا ساایر باازیگرا  باه

 ارتباط با آمریکا ایجا  نم  . رهبرا  ویاناو که بیشار با چهره افارا ی مانناد ه شای ماین

شد، مبانی بار باورهایشاا  باه خا   و  یگاری شناخاه می 1«لی  وآ »( و 6919-1890)

نگریساند. این ایساارهای رهبرا  نسل اول انقالب  ر تضا  آشکار با آمریکا )آمریکا( می

  اری قرار  اشت.عن ا  رهبر نظاو سرمایهبه

، رهباری 1969تاا  1945عن ا  شخاایای کاریزماتیاک از ساال ابادا ه شی مین باه

کاه  1960از میانه سپ   (792: 1384)جیاپ، انقالب و هدایت کش ر را بر عهده  اشت 

 عن ا   ومین شخایت تأثیرگذاربهلی  وآ  سالمت ه شی مین رو به وخامت گذاشت، 

ایان  و هاای نگر نااو با  . سااز ارشاد  ر ویا، تامیم1986تا زما  مرگش  ر ساال 

 کر نادهای یکسانی پیاروی مییگر ب   و از سیاستشخایت تا حدو  زیا ی شبیه یکد

(Asselin, 2001:12.)  سیاسی اقدامات ها،سخنرانی سیاسی، با تمرکز بر س ابق ر ا امه 

مح ر  روانی این  و شخایت ایدئ ل ژیک ای از محیطوارهطرح ،هاآ های نامهو زندگی

 و سااخت  ر  اشااه و کادیگری با یعلّ پی ند که ای(. طرح واره3ش   شکل )ترسیم می

 ب  . بسیار تأثیرگذار خارجی این کش ر و  اخلی هایسیاست تدوین

                                                           
1. Le Duan 
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 گانه ا راکی ه شی مین و لی  وآ . سه3شکل 

 

 اقتصادی واقعیات بر ایدئولوژیکی نگرش تقدم .4-1

، 1917ه شی مین که سخت تحت تأثیر انقالب فرانسه قرار  اشت، پ  از انقالب اکابر 

گاذار لیسای رزمنده ب  . وی عض  حزب کم نیست فرانسه، اتحا  ش روی و بنیا س سیا

هاای مین( با  . وی بارهاا از طارف  ا گاهچاین )جبهاه ویات حزب کم نیست هنادو

کاه مبااارزه ط ریاسااعماری محکا و و بارهااا ت انسااه باا   از خطار مار  بگریااز . به

هاای اسااعماری ترین امپرات ریر نقراض یکی از بزناپذیر  علیه فرانسه، به اخساگی

ه بلندمدت مباارزه باا اسااعمار و عضا یت  ر (. این سابق5-6: 1351الک ت ر، ) انجامید

هاای ایادئ ل ژیکی وی کاه مبانای بار احزاب کم نیساای، باعاث شاده با   تاا نگر 

های لنینیسای ب   بر هر چیزی ازجمله اص ل و ق اعد اقااا ی، روابط خارجی و اندیشه

ک ز گای،  نین مشکالت عینی ویاناو، برتری  اشاه باشد.  ر ارتباط با این ایدئ ل ژیهم

راهای کاه مارا باه »فاا مین زا روز  تحت عنا ا  های به مناسبت ه شی مین  ر مقاله

 ن یسد:، می«لنینیسم کشاند

الملل سا و پرسای و کم نیسم ب   که مرا برای لنین و بین ر آغاز میهن... » 

لنینیسم را باکاار  -که نظریه مارکسیسمرفاه، هنگامیآور . لیکن رفاهمی به سرور
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ت اناد اقا او زیار عملی پی ند ز و، نیز  ریافام که فقط س سیالیسم است که می

ای هسات فشار کارگرا  تمامی جها  را رهایی بخشد...  ر ویاناو و چین قااه

برخا ر ،  مشاکلی رو  کاه هار کا  باهکه  ر آ  از انبا  سحرآمیز سخن می

ها و مر و ویاناو، ت اند آ  را بگشاید و گره مشکلش را باز کند. برای انقالبمی

قطا  نماای تعیاین لنینیسم فقط یک انبا  سحرآمیز نب  ، فقاط یک-مارکسیسم

کنندة جهت نب  ، بلکه خ رشیدی راساین ب   که راه پیروزی نهایی س سیالیسم 

 (.38: 1351، الک ت ر)«کر .را روشن می

چین  ر ساال  گذارا  حزب کم نیست هندونیز همانند ه شی مین، از بنیا  لی  وآ 

های اساایر زناادا  1945تااا  1939و  1937تااا  1931های باا   و  ر طاای سااال 1930

از زنادا  آزا  شاد.  ر طا ل  1945آگ ست  اساعماری ب   و پ  از پیروزی انقالب  ر

آ  رهبر انقالبای  ر جنا ب ویانااو با   و از ( لی  و1946-1954جنگ اول هندوچین )

رهبری  فار مرکزی ارگا  حزبی ویاناو جن بی را به عهاده گرفات.  1954تا  1951سال 

مکاا  کار  ، جایگزین و به ویانااو شامالی نقل1ت سط معاو  خ   لی  اک ت  1953سال 

(19: 2002Ang, (  وی به قدرتمندترین شخاایت سیاسای 1969با  رگذشت مین  ر ،

 ، به سمت  بیر کلی حزب اناخااب گر یاد1976تبدیل شد و با اتحا   و ویاناو  ر سال 

(316 :2002Judge, -Quinn.) ،  پیرو ایدئ ل ژی مارکسیساای لی هم    سل  خ- 

سال پ  از تأسی  جمه ری  م کراتیاک ویانااو،  40که به مدت ط ریبه. لنینیسای ب  

این نگر  ایدئ ل ژیکی بر هر چیزی ازجمله اقااا  اول یات و برتاری  اشات. هار  و 

تنها باه یکپاارچگی ایان کشا ر ه جها  س سیالیست نهرهبر انقالبی بر این باور ب  ند ک

های ما ی از ویاناو نیز با  ه اسات. بناابراین،  ر ساال کمک کر  بلکه ماعهد به حمایت

پی ست و بخشی از جامعه س سیالیسات شاد  2، به ش رای همیاری اقااا ی ماقابل1978

نهاا تجرباه پا  از اتحاا ، ت (.Thayer, 2015: 3) شادکه ت سط شا روی هادایت می

لنینیساای -مارکسیساایرهبرا  ویاناو  ر سیاست اقااا ی، بنای ابادایی سیسام اقااا ی 

 گ ید:یمباره ین را. ه شی مین (Riedel & Turley, 1999: 11)  ر ویاناو شمالی ب  

                                                           
1. Le Duc Tho 

2. Council for Mutual Economic Assistance (CMEA/COMECON) 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFAng2002
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFQuinn-Judge2002
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFQuinn-Judge2002
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کشااورزی  مسائلهیی اسات و روسااای امسائله ر نز  ماا مسائله ملای، »

 ما تقریبااً یکساره از  هقاناا  تشاکیلمحا ای اصلی  م کراسی ماست. ملت 

و باه  ش  . به شکرانه نیروهای  هقانی، ما ت انسایم کامیاب مقاومات کنایمیم

برکت همین نیروهاست که جنبش مقاومت پیروز خ اهد شد و عمرا  ملای را 

رزمین کشااورزی و سالنینیساای  ر -اجرا خ اهد کر . این مشی مارکسیساای

های انقاالب یتواقعنینیسای با ل- ل مارکسیسایمساعمره است، یعنی سناز اص

 (.276: 1351، الک ت ر)«. ویاناو

شاده مبانای ریزیبه همین  ر چهارمین کنگره حزب کم نیست، مدل اقااا ی برنامه

بر خ  کفایی مطرح شد. مدل مذک ر  ر تال  بارای صانعای کار   ساریع کشااورزی 

 1«عن ا  قلعاهبخاش باه»ب  . این مادل  منظ ر طریق ت لید انب ه ت سط بخش روسااییبه

 شد و طراح آ  شخ  لای  وآ  با   کاه م ر پاذیر  حازب قارار گرفاتنامیده می

(Rama, 2008: 14.)  مالکیت زمین مسالزو ک ششی بین  و مسیر اسات  »گفت: یملی

ی نشاا  خ ببهاین عبارات « ت لید س سیالیسای  ر مقیاس بزر  و ت لید پراکنده ک چک

ی را یکال خ  ، با  ه اسات. لای هاسالکه وی بسیار ماأثر از اساالین و مائ   ر   هدیم

 اری یهسارمامالکیت اشاراکی تنها جایگزین » وآ  و ه شی مین بر این اعاقا  ب  ند که 

ا   ر اناخاباات یروزیپلی  وا   ر سخنرانی  (. WhiteMarr & ,1988: 137) «است

یله حااذف مالکیاات وساابهصااحبت از اصااالح س سیالیساام  ر شاامال  1976پارلمااانی 

 اری و نیااز باه تحا ل س سیالیساای  ر یهسارماخا صی، از بین بر   آخرین بقایاای 

با رژوازی کمپارا ور  حزب باید  ر جن ب بر حذف»و چنین اعالو کر  که:  جن ب کر 

 (. 1983Van & Cooper :25) «و آخرین بقایای طبقه فئ  ال اقداو کند

 رواقع  ر عرصه اقااا ی، لی  وآ  و ه شی مین معاقد باه تحا ل از کشا ری باا 

 ب  ناد  اریزی به جامعه س سیالیسای بدو  لزوو گاذر از جامعاه سارمایهاقااا  کشاور

(Asselin, 2001: 18).  پیرو این باور، لی  ر چهارمین کنگره حزب کم نیسات ویانااو

حرکات از ت لیاد »اعاالو  اشات:  1976 ر زمینة اساراتژی اقااا ی کشا ر  ر  ساامبر 

 اری، اول یات  ا   باه رحله سرمایهمقیاس بدو  گذر از ممقیاس به ت لید بزر ک چک

                                                           
1.  District as a Fortress 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFJCSASSRC1988
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFJCSASSRC1988
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
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صنایع سنگین و تبدیل ویاناو به کش ری س سیالیسای با کشااورزی و صانایع مادر   ر 

ایان راهبار  بالفاصاله بار  «.ترین اهداف ما خ اهد با  ساله ازجمله مهم 20بازه زمانی 

زار های جن بی نیز جهت تحمیل ایدئ ل ژی واحد بر سراسر کش ر حااکم شاد: ابااساا 

( ب   که به  نبال ا غاو اقااا های شامال و 1976-1980ساله  وو ) 5این اهداف، برنامه 

 1جن ب تحت نها های س سیالیسای واحد ب  .  ر همین راساا، عملیات ضاد با رژوازی

 ارانی که ویژه  ر ارتباط با تاجرا  و زمین ار فئ  ال  ر جن ب آغاز شد  بهو طبقه زمین

شاده اسات ماحده  ر ارتباط ب  ند. هم ناا  کاه گزار سایگ   و ایاالتقبالً با  ولت 

(. Pham, 2003: 11)ها ماا ره شد های آ خان ا ه  ساگیر شدند و تمامی  ارایی 670

 ر جن ب نیز  ولت صنایع را ملی و تجاارت غیر ولاای را سارک ب کار  بادو  اینکاه 

هاای . ایان طرح(Riedel & Turley, 1999: 7)با اند مدیریت جایگزینی را ارائه  هد 

ای را هاای گساار هس سیالیسای با واقعیات میدانی انطباق نداشت و نارضایای و مقاومت

 (.Pham, 2003: 11)به  نبال  اشت 

 

 جهان از آمیز منازعه برداشت انقالبی و . روحیه4-2

 ژهیوباهی ی مشاارک تماامی رهبارا  انقالباهاایژگیوبر اشت منازعه آمیز از جهاا  از 

. کنادیمصدق  هایژگیو ر ارتباط با رهبرا  ویاناو نیز این  ی کم نیسای است.هاانقالب

، 1956با شکست فرانسه، کنفران  ژن  و خروج آخرین سربازا  فرانسا ی از ویانااو  ر 

اقد با   صدور آ  ز ند. ه شی مین مع اقداو به تحرکات انقالبی و شمالی رهبرا  ویاناو

م کراتیاک نا ع جدیاد اسات کاه  ر تکامال  -ویاناو یاک انقاالب با رژواکه انقالب 

-ی ملایاتا  هبه انقاالب س سیالیساای خ اهاد انجامیاد، یعنای باه انقاالب  ا یبعد

و با رژوای  ب رژواهاخر ه م کراتیک که باید به  ست خلق، یعنی طبقة کارگر،  هقانا ، 

–سیساای مشی ب   که بر نظریة مارک ملی و به رهبری طبقة کارگر انجاو گیر . این هما 

 ر ارتباط با نگر   .(274-275: 1351، الک ت رزند )یملنینیسای انقالب همیشگی تکیه 

روس  انقالب»ی تحت عن ا  امقالهمنازعه آمیز و ضرورت عمل انقالبی، ه شی مین  ر 

 :دیگ یم« ی مساعمراتهاخلقو 

                                                           
1. Compradore bourgeoisie 
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وپال و باه پرولااریاای مار ی زال یی است که یک با باا  آ  ارهیسرما» 

با با   یگر  به پرولااریای مساعمرات چسابیده اسات. بارای کشاان ایان 

بری،  یگاری برید. اگر فقط یکی را ب زما همحی ا  باید هر  و با با  آ  را 

و آ    هادیما اماه  ا یزنادگ، حی ا  به مکدیمهم نا  خ   پرولااریا را 

 (.275: 1351، الک ت ر)«کندیمبا با  بریده  وباره رشد 

نقشی شبیه ک با  ر آمریکای التین را ایفاا   رواقع، ویاناو  ر آسیا هانگر پیرو این  

ی انقالباای محلاای حمایاات و یااک مرکااز فرماناادهی باارای هاااگروه. ویاناااو از کاار یم

میلی    الر از ش روی  3و  ر این راساا روزانه  آمدیم حساببهی ش روی هاستیکم ن

ی هااتال  ازجمله (.Van & Cooper, 1983: 299کر  )یمی نظامی  ریافت اهکمک

 بااه حمایاات تاا ا یمه شاای مااین  ر راساااای ایاادة انقالباای گااری و صاادور انقااالب 

ها ا ارا  اشاره کار  و یاا باا بسای  « پاتت الئ »ش های الئ س  ر ایجا  جنبکم نیست

را « ویت کنگ»یا « بخش ملی ویاناو جن بیرهایی ٔ  جبهه» ، ر جن ب ویاناو« ویت مین»

با نگرشی جنگ طلبانه باه  لی  وآ  نیز بعدها .(14: 1396رهنما، ) تأسی  کر  1960 ر 

تاا زماانی کاه اقاااا  » اعاالو  اشات: باارهنی راوی ایده صدور انقالب وفاا ار ماناد. 

هایی بارای ترغیا  جناگ وجا    هد، همیشه برنامهکاپیاالیسای به حیات خ   ا امه می

وی  ر  (.Asselin, 2001: 8-21)«خ اهد  اشت و  رواقع خطر جنگ باقی خ اهد با  

با حمایت از خمرهای سرخ به سرنگ نی حک مت مرکزی کامب ج  راساای چنین اهدافی،

و  قارار  اشاتآمریکاا  تیا ولت مرکازی کاامب ج م ر حمان جنگ، کمک کر .  ر ای

شادند حمایت می و ویاناو شمالی خمرهای سرخ ت سط کش رهای کم نیست مانند چین

 (.116: 1388سازمند، گذاشت ) ریتأثو نیز بسیار و ویانا که  ر وق ع جنگ میا  آمریکا

 

 هژمون ستیزی و نگرش تجدیدنظر طلبانه. 4-3

 ر  ورا  رهبری ه شی مین و لی  وآ ، بر اساس تضا  بین س سیالیسم  سیاست جهانی

 1965های که طی سالط ریتر بین  وساا  و  شمنا  ب  . بهط ر  قیقو کاپیاالیسم و به

رهبرا  ویاناو خ   را  ر خط مقدو منازعاه باین س سیالیسام و کاپیاالیسام باه  1985تا 

 ر آغاز کنفران  ژنا ، ه شای ماین باه . (Thayer, 2015: 3)  یدندرهبری آمریکا می

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
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خبرگزاری مطب عاتی ویاناو اظهار  اشت که هادف ویات ماین از حااال ایان اسات کاه 

و چناد روز پا  از انعقاا  پیماا  « های آمریکائی را شکست  هادسیاست امپریالیست»

ن  ر کر ، ه شی میها پیکار میکه ارتش ویت مین هن ز علیه فرانس یب ، هنگامیآتش

هااای جهااا  امپریالیساام آمریکااا  شاامن اصاالی خلق»یااک گاازار  سیاساای گفاات: 

(. ه شی مین ایده اساقالل ملای و مباارزه باا امپریالیسام را 315: 1351، الک ت ر)«است

عن ا  مطرح کر  و لی  وآ ، آ  را عملی ساخت. هر  و مخاال  ماذاکره باا آمریکاا باه

را  ر پایا  سلطه امپریالیسم و اساقرار س سیالیسام رهبر امپریالیسم ب  ند و رهایی نهایی 

 .(792: 1384)جیاپ،  انساند می

 رواقع، رهبرا  ویاناو با ت جه به ماهیت خ   هرگ نه مذاکره، همکاری و یا سااز  

المللی م ج   را ن عی خیانت به ملال ساامدیده و هم ناین آرماا  با آمریکا و نظم بین

رو  مباارزه »ساند. لی  وآ  تا آنجا پیش رفت که اعالو کر :  انلنینیسم می -اساالینیسم

« شا  ش روی مر و  است و هرگ نه مذاکره با آمریکا حرکای ضدانقالبی محسا ب می

(Asselin, 2001: 21.)  عن ا   رباره انقالب س یالیساای  ر »و ی  ر کااب خ   تحت

ر  ا ه است: یا بایساای هژما نی امپریالیسم بشریت را  ر  وراهی قرا»ن یسد: می 1«ویاناو

و اساثمار و  رنایجه، ویرانی را تحمل کند و یا به پا خیز  و با امپریالیسم مباارزه کناد و 

وی  ر  .)1Le Duan ,1965 :86(« برای رسید  به س سیالیسم و کم نیسم تال  نماید

 اعالو کر : 1965 واز همین پلنی و حزب  ر سال 

سئ لیت سنگین ولای بااارز  ماا شکسات مأم ریت اصلی حزب ما و م»

تنها پیاروزی ماجاوزا  آمریکایی اسات. شکسات آمریکاییاا  امپریالیسات ناه

اهاد بزرگی برای ملت ما خ اهد ب   بلکه پیروزی بزر  ایدئ ل ژی ما نیز خ 

 ب  . به همین  لیال بایساای تماامی اخاالفاات را کناار گذاشات و باه  نباال

ساازی و تجدیادنظر  ر  . ماا مخاال  عا ییکپارچگی با ش روی و چین با 

وفاال مسئله مبارزه با آمریکا هسایم ولی  ر  یگر مسائل  ر تال  بارای حل

 (.2Le Duan ,1965 :5)« مشکالت خ اهیم ب  

                                                           
1. On The Socialist Revolution In Vietnam 



79 

 

 

 

 

ادراک رهبران و 

سازی عادی

س است ویتنام در 

 قبال آمریکا

 

 انست و حای معاقد به اساقالل عمل  ر برابار ها را مقب ل نمیهژم نی ابرقدرتلی 

ا ربارزه ش روی که مبانی بار ماذاکره با   هم نین رو  م ویش روی و چین نیز ب  . 

هاای مارکسیساای و کاپیاالیساای کر  و معاقد ب   تاا زماانی کاه ار وگاهمر و  تلقی می

 ر  (.Asselin, 2001: 8-21)ماذاکره اقادامی ضادانقالبی اسات   رگیر جنگ هسااند،

ئا س  ر ساال و ال اشغال کاامب جت ا  به ارتباط با اقدامات تجدیدنظر طلبانه ویاناو می

ری و معاهاده همکاا»اشاره  اشت. ویاناو با این اقداو خ   یکی از مبانی اساسای  1978

زور  ر حال هام اصال عادو ت سال باهرا نقض کر  و آ  « وسای  ر جن ب شرق آسیا

ر رژیام منازعات ب  . این رفاار ویاناو چالشی مساقیم برای اص ل و هنجارهای تعامال  

 (.116: 1388رفت )سازمند، به شمار می المللیای و بینمنطقه

 

 یالمللنیبمحیط عملیاتیِ . 5

لای محیط روانی رهبرا  نسل اول انقالب ویاناو، ضامن اینکاه باا محایط عملیااتیِ  اخ

المللی ه بینانطباق نداشت و مبانی بر واقعیات میدانی جامعه ویاناو نب   با واقعیات صحن

 ها ومات و اقدامات رهبرا  ویاناو باا محادو یتنیز همس یی و انطباق نداشت و تامی

ویژه از س ی آمریکا و ماحدانش م اجه شد.  ر ا اماه باه تشاری  المللی بهفشارهای بین

 پر ازیم.این محیط عملیاتی می

 

 . فشارهای آمریکا و متحدانش علیه ویتنام5-1

انقالبی کاه م قعیات   اری با هرگ نه نگر ترین حامی نظاو سرمایهعن ا  مهمآمریکا به

زا ه و جعفاری،  مشایر) پار از آ  را به خطر انداز  مخالفت کر ه و با آ  به مقابلاه می

 ر م ر   ولت انقالبی ویاناو نیز، آمریکا به  لیل نقش ویاژه خا   باا همراهای (. 1391

ای را علیه ویاناو اعمال و نقاش محا ری  ر انازوای ایان ی شکنندههامیتحرماحدانش، 

ی تنبیهای و ساایر ابزارهاای قادرت هاسمیمکانطریق آمریکا  ر واقع از  ر ایفا کر .کش 

ها و امکاناات ی و سا اری رایگاا  ویانااو از فرصاتبار اربهرهماانع ساخااری خا  ، 

ها و اقدامات رهبرا  هایی به نگر المللی، واکنشالمللی شد. این قبیل فشارهای بینبین

هماین م ضا ع از جملاه  المللی قرار  اشت.کار با نظم بینویاناو ب   که  ر تعارض آش
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المللای ویانااو شاااب هاای فزایناده  اخلای و بینسازی ب   که به بحرا های زمینهعلت

 بخشید.

 سازی مناسبات را از بین بر : نخسات، قبالسه اقداو ویاناو تمامی امیدها برای عا ی

ت که  رت گرفت ولی ویاناو اعالو  اش، مذاکرات صل  بین ویاناو و آسه آ  ص1978از 

ه آ  ماحد اصلی اتحا  ش روی باقی خ اهد ماند و  رنایجه مذاکرات صل  ویانااو و آسا

هاای ت ساعه  اخلای تماامی شاهروندانی کاه ما ق  شد.  وو، ویاناو  ر راسااای طرح

خانماا   ر کشا رهای جنا ب شارق ای چینی  اشاند را تبعید کر  و این افرا  بیریشه

 تر از همه، حمله ویاناو به کامب ج با حمایت شا روی  رآسیا پراکنده شدند. س و و مهم

 ، ب   که  ولت طرفدار آمریکا را سااقط و  ولات مادنظر خا   را روی کاار1978سال 

سازی، عادو پاذیر  ویانااو  ر آور .  ولت کارتر نیز با ملغی کر   تمامی اشکال عا ی

یانااو پاساخ  ا . وبه  ولت ائاالفی کامب ج، به اقدامات  های مالیو ارسال کمک آسه آ 

ه  اشت. ا ام 1980روابط خامانه با ویاناو تا زما  روی کار آمد   ولت ریگا   ر سال 

های آمریکاا را باه انجااو نرسااند، شارط ولت ریگا  اعالو کر  تا زمانی که ویاناو پیش

( خاروج 1ها عباارت ب  ناد از: شارطپاذیر نخ اهاد با  . ایان پیشسازی امکا عا ی

کمک باه  (3( کمک به برقراری صل  بین ویاناو و کامب ج  2نیروهای ویاناو از کامب ج  

اماا ویانااو  شادگا   ر ویانااو آمریکا  ر جهت اخذ اطالعات اسرای آمریکاایی و کشاه

بعادها بااوج   خاروج  اماا (.Castelli, 1995:306)ها را عملی نساخت از آ  یکهیچ

می غارب که ازنظر کارشناسا  نظاا)، 1989 واحدهای نظامی ویاناو از کامب ج  ر سپاامبر

ط ر کامل انجاو شد( و اعالو آما گی برای انجاو هر اقدامی تا روشن شد  سرن شات به

ما  ملال سربازا  مفق  االثر آمریکایی و هم نین باوج   امضای ت افقنامه قیم میت ساز

المللای علیاه هاای اقاااا ی و فشاارهای بین نا  به تحریم ر کامب ج،  ولت ب   هم

ویال، ) شادتغییر محس سی ایجا  ن ویاناو ا امه  ا  و  ر سیاست آمریکا تا  وره کلینا  

1380 :41.) 

ی قدرت نها ی و همراهای ماحادا  خا   یعنای چاین، ریکارگبهبنابراین، آمریکا با 

ی و ایان ریگم ضاع ر قبال ویانااو  ،غربی صنعای ها ولتی عض  آسه آ  و ها ولت

 ر ایان  ورا  ماانع  آمریکاا. (Manyin, 2008: 5) قرار ا کش ر را  ر انزوای شدیدی 



81 

 

 

 

 

ادراک رهبران و 

سازی عادی

س است ویتنام در 

 قبال آمریکا

 

 1975، از ساال ط ر مثال آمریکای ب  . بهالمللنیبی سازوکارهاعض یت ویاناو  ر  اصلی

ین کش ر باه سه بار عض یت ویاناو  ر سازما  ملل را وت  کر  و مانع پی سان ا 1976تا 

المللای پا ل، ( و یا  ر ارتباط باا صاندوق بینCastelli, 1995: 305سازما  ملل شد )

عن ا  جانشین قاان نی ویانااو جنا بی باه عضا یت ایان به 1976اگرچه ویاناو  ر سال 

زماانی کاه  1980صندوق  رآمد و مسئ ل وظای  مرب ط باه آ  گر یاد اماا  ر اواساط 

بازپر اخت تعهدات خ   برآید، این صندوق با پیگیری آمریکا، م قع از عهده نا انست به

 (.43: 1380ویل، ) ها به ویاناو را ما ق  ساختا امه پر اخت

 

 المللیر موازنه بین. تغییر د5-2

زما  با فشارهای امریکا و ماحدانش، تغییراتی به وق ع پی سات کاه باه ضارر ویانااو هم

 اشانگان وووابط چین و ویاناو، برقراری روابط میا  تماو شد. تغییراتی نظیر تیره شد  ر

 وبیجینگ و نهایااً به قدرت رسید  گ رباچ  و فروپاشی کم نیسام  ر شا روی ساابق 

المللای و ترتیباات قادرت تأثیرات عمیقای بار م ازناه بین اروپایی شرقی. این تح الت

ز پایش گذاشت و به لزوو تغییر جهات  ر سیاسات خاارجی ویانااو، ضارورت بایش ا

 پر ازیم.بخشید.  ر ا امه به ت ضی  بیشار این تغییرات می

ظه ر کم نیسم  ر چین و ویاناو، منجر به برقراری رواباط نز یاک میاا   و کشا ر 

شده ب  . طی جنگ اول هندوچین و جنگ ویاناو، چین از ویاناو حمایات کار  و اولاین 

اخت و اطمیناا   ا  کاه  ر کش ری ب   که جمه ری  مکراتیک ویاناو را به رسمیت شن

اماا  وساای  و کشا ر کاه  ر زماا   کنار ویاناو جهت مبارزه با آمریکا خ اهاد ایسااا  

این مسئله سه  لیل عماده  یافاه ب  ، پایدار باقی نماند.رهبری مائ  و ه شی مین گسار 

تبارهای ویانامی از ویاناو ب  کاه باعاث خشام چاین شاد. نخست، اخراج چینی  اشت،

 1960های ایدئ ل ژیک و مرزی میا  چین و ش روی  ر  هه ین  لیل به افزایش نزاع وم

ش  . چین خ اها  این ب   که ویاناو از چین حمایت کند اما سیاست ویاناو بر مرب ط می

ها ت از  برقرار کند.  رواقع ویاناو با آگاهی از تهدیدات چین این قرار گرفت که میا  آ 

زما  با  و کش ر، بقای خ   را حفظ نمایاد. طریق برقراری روابط همکر  تا از تال  می

های چین، از برقراری روابط عمیاق باا شا روی ویاناو اگرچه به  لیل نیازمندی به کمک
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کر   اما این سیاست منجر به بهب   روابط با چین نشد.  ر اوایل  هه هفااا  خ   اری می

و  ر  تار شادریکا کر ، روابط میا   و کشا ر تیرهوقای چین آغاز به برقراری رابطه با آم

زمانی که ویاناو جهت ممانعت از تهدیدات چین، پیما  همکاری و  وسای با  1978سال 

های خ   باه ویانااو ها بسیار باال گرفت و چین به تماو کمکش روی را امضا کر ، تنش

 (.Be, 2013: 2) پایا   ا 

د ب   که باعث زوال کامال رواباط  و کشا ر شاحمله ویاناو به کامب ج  لیل س می 

طلبی ویانااو ت ساعه زیرا  ولت مرکزی کامب ج تحت حمایت آمریکا و چین قرار  اشت.

شده ب  . آمریکا  ر این  ر هندوچین به یک تهدید جدی برای نف ذ چین و آمریکا تبدیل

ین کش ر وضاع های سنگینی را علیه ازما  با همکاری چین و سایر ماحدا  خ   تحریم

المللای از قبیال ساازما  ملال، صاندوق های بینفشار قارار  ا   ساازما کر  و با تحت

المللی پ ل، بانک جهانی و غیاره ماانع عضا یت ایان کشا ر  ر ایان ساازوکارهای بین

ای به ویاناو از سا ی کشا رهایی نظیار ژاپان و های ت سعهالمللی شد. ماعاقباً کمکبین

 یاناو باهوبسیار کاهش یافت. این امر منجر به وابساگی هر چه بیشار  س ئد نیز قطع و یا

های این کش ر به ش روی شد اما اقااا  ش روی نیز  ر شرایط بدی قرار  اشت و کمک

درت رسااید  بااه قاا (.Be, 2013: 2-4) یافاااه باا  ط ر چشاامگیری کاهشویاناااو بااه

ز ایی رباچ  تنشکر . گ  های ش روی ایجا گ رباچ  نیز تح الت عمیقی  ر سیاست

هاا را بار آ   اشات تاا نظر قرار  ا . این مساائل ویانامیبیجینگ را مد- ر روابط مسک 

اندیشی کنند و سرن شت خ   را باه آیناده ز ه خ   چارهط رجدی برای اقااا  بحرا به

هاای  رواقع باکم رناگ شاد  رقابت (.Thang, 2001: 21)نامعل و ش روی گره نزنند 

ساازی رواباط و ای جز روی آور   به سیاست عا یکی، ویاناو برای بقای خ   چارهبل 

 یکا را نداشت.المللی به رهبری آمرپذیر  نظم م ج   بین

 

 وخامت اوضاع اقتصادی. 6

 هاد کاه ایان کشا ر باا بحارا  بررسی اوضاع اقااا ی ویاناو  ر  ورا  تنش نشا  می

تأکید رهبرا  این کشا ر بار راهبر هاای ناکارآماد رو ب  ه است. اقااا ی ماعد ی روبه

به رهبری آمریکا از  المللیها و فشارهای بینس  و محدو یتت سعه س سیالیسای از یک
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رفات. ترین  الیل وخامت اوضاع اقااا ی ویاناو باه شامار میس ی  یگر، ازجمله مهم

شا روی  اشات و سیسام اقااا ی ویاناو  ر این  وره شباهت زیا ی به مادل چاین و 

رهنماا، ) هایی که این کش رها با آ  م اجه شدند، ویانااو نیاز تجرباه کار تمامی تناقض

1396 :17.) 

ت سعه ویاناو  رنایجه جنگ بسیار کند شده ب  ، صنعت  ر شامال و جنا ب تقریبااً 

 یده ب   و هر  و کش ر شدت آسی های حیاتی کشاورزی بهوج   نداشت و زیرساخت

پ  از پیروزی و اتحا  مجد ، چهارمین کنگره ملای  های خارجی ب  ند.کمک وابساه به

بینی اعالو کر  که ویاناو  ر طای بیسات ساال آیناده گاذار با یک خ   1976 ر سال 

بینی تحقاق پیادا نکار  و  ر عا ض اما این خا   س سیالیسای را تکمیل خ اهد کر  

 ,1988Marr & White :) شدفاار میویاناو از یک بحرا  اقااا ی به بحرانی  یگر گر

میلی   ویاناامی از  6المللی  ر این زما ، حدو  بر اساس گزار  هارولد تریب   بین (.2

ت تاا از ساازما  غاذا و بر ند و این شارایط  ولات را مجبا ر سااخس ءتغذیه رن  می

های رهبارا  افراطای کشاورزی سازما  ملل  رخ است کمک کند. عدو انطباق سیاسات

این کش ر با اص ل اقااا ی و واقعیات ویاناو، منجار باه کااهش شادید اساااندار های 

 58باه  1976 الر  ر ساال  82که  رآمد سرانه ماهاناه  ر شامال از ط ریزندگی شد به

 (.Van & Cooper 1983: 62 & 82) کاهش یافت 1980 الر  ر سال 

 ر  هه نخست پ  از جنگ، ازآنجاکه مارف بیشار از  رآمدهای ملای با   کشا ر 

، میازا  بادهی 1980ل  هه که  ر اوایط ریهای خارجی وابساه شد بهشدت به کمکبه

برابر با کل  رآمدهای ملی ب  . از طرفی م ازنه تجاری منفای و کشا ر باا کساری تاراز 

گار   ماالی ناشای از صاا رات فقاط  1985تاا  1976ها م اجه ب  . از ساال پر اخت

س و میزا  وار ات را جبرا  کند و گر   خال  تجاری بسیار پاایین و ت انساه ب   یک

لیار   الر آمریکا  ر سال ب  . نیازهای روزانه از قبیل غذا، کاالهای ماارفی، می 1.7فقط 

ب  ند و ت رو باعث کاهش  ط رجدی ناکافیونقل و بهداشت و تسهیالت  رمانی بهحمل

ارز  حق ق و  رآمدهایی واقعی شده ب  . عالوه بر این م ار ، با اتحا  مجد   و کش ر 

 رصد  25که از ط ریشدت افزایش یافت به ولای به های جاریشمالی و جن بی، هزینه

ریزی اقااا ی مامرکاز  رصد  رآمدها  ر سال رسیده ب  .  رمجم ع، ناای  برنامه 45به 

https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFJCSASSRC1988
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFJCSASSRC1988
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Du%E1%BA%A9n#CITEREFVanCooper1983
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تر از اناظاارات اولیاه با   و اصاالحات و مبانی بر راهبر های س سیالیسای بسیار پاایین

 ر کناار ایان  (.Thang, 2000: 21-22) ای جز رک   شدید  ر پی نداشتجزئی، نایجه

 1987 رصدی  ر سال  600ع امل، فسا  ا اری و مالی به بحرا  روزافزو  و نرخ ت رو 

 (.17: 1396رهنما، ) شدمنجر 

ن نی هم نین به  لیل ممن عیت هرگ نه فعالیت تجاری غیر ولاای، باازار آزا  غیرقاا

یافاه، ازما منابع از باازار ساجهت تأمین منابع مالی، رشد یافت. این امر منجر به انحراف 

هاا  ر قیمت 1980تا  1976که از سال ط ریتشدید کمب  ها و افزایش نرخ ت رو شد. به

 رصد  ر سال افزایش یافت ولی  ر باازار آزا   5/3ط ر میانگین بخش تجاری  ولای به

ایجاه ن رصد  ر سال افزایش  اشت. نرخ ت رو باال افزایش  سامز ها و  ر 60نز یک به 

و  1چاپ پ ل بدو  پشا انه جهت جبرا  کسری ب  جه را  ر پی  اشت. نم  ار شاماره 

تاا  1976های یافاه و آزا  باین ساالرشد ت رو سالیانه  ر بازار ساازما  به ترتی  نرخ 2

  هد.میزا  رشد کسری ب  جه ویاناو را نشا  می و 1987
 

 
 

 (1976-1987و آزا  )یافاه . نرخ ت رو  ر بازار سازما 1نم  ار 
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Source: (Riedel & Turley, 1999: 14-17) 

 

 ( به  رصد1976-1988کسری ب  جه )رشد . 2 نم  ار

 

ها  ر مقایساه خروجی» ر چنین شرایطی ب   که کنگره ششم حزب اعاراف کر  که: 

ی و گذارش  ، بسیار پایین هساند. کاارایی  ر سارمایهها و انرژی که صرف میبا پاانسیل

ها  ر نیمای از ظرفیات ت لیاد خا   هسااند. ت لید بسیار پایین است. نیمای از کارخاناه

وری کار  ر حال اضمحالل است. منابع به صا رتی نامناسا   ر حاال زایال شاد  بهره

 ت اند تقاضا بارای کاالهاای ماارفی وهساند. ت زیع کاالها بسیار پایین است. ت لید نمی

خا   شاغال  بخش خادمات بسایار ار های زندگی مر و بهغذا را تأمین کند. اسااند

ساز تغییار ینهزمبنابراین وخامت اوضاع اقااا ی از ع امل  (.VCP, 2008) «ناچیز است

 های گذشاه ب  .یاستسی اصالحی و تغییر هابرنامهرهبرا  و اتخاذ 

 

 تغییر رهبران و آغاز اصالحات. 7

ها گیری  باایش از سااایر ع اماال  ر تااامیمنیافاه، نقااش نخبگااا ر کشاا رهایی ت سااعه

ها را تغییر  ر سیاساتکننده است. بر همین مبنا، تغییر نخبگا   ر این ن ع ج امع، تعیین

 ر ویانااو عا املی (. Abuza, 1998: 1105)زیا  به  نبال خ اهاد  اشات احامالنیز به

به رهباری آمریکاا، المللی اقااا ی، فشارهای بین زما  شد ِ وخامت اوضاعهمهم    

های چین از ویاناو کارا ، ت ق  حمایتهای عم می از عملکر  محافظهتشدید نارضایای

 بیر کل افراطای حازب  رگذشت لی  وآ  نهایااً  سازی روابط با آمریکا وبه  لیل عا ی



86 

 

 

 

 

 فصلنامه

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ   سوم 

  نهمب ست و 

 1397 پای ز

 

، فرصت مناسبی که سال  ر قدرت ب   30که به مدت  1986 ر سال  کم نیسات ویانااو

ا  به  نبال آ  ب  ند را فراهم آور  تا تغییراتی که برای ویاناو ضروری با   را طلباصالح

کنگااره بار اسااس تاامیم  بناابراین  (Riedel & Turley, 1999: 18) محقق ساازند

 2 وی ما یمعماار طارح  (1915-1998) 1نگ ین وا  لاین، 1986 ر سال ششام حازب 

تحاا التی شاااگرف  ر  سااززمینه قدرت را  ر  سات گرفات و ،3) گرگ نی و تازگی(

وجا   آور   باه  ر اعضای کابینه وسیعی تغییرات از هما  آغاز، لین. شدآینااده ویااناو 

. وی تا هفامین کنگره حزب یعنای تاا ساال تا با اند اصالحات اقااا ی را عملی ساز 

هی )شاکرالل  ر این سمت باقی ماند و اقدامات اصالحی ماعد ی را عملی ساخت 1991

   لایناگا ین ون.  ر ا امه به ترسیم و تشری  محیط ا راکای و روانای (181-3و امینی، 

 ش  .ت سعه مح ر ویاناو، پر اخاه می عن ا  رهبربه

 

 
 

 لین وا  گانه ا راکی نگ ین. سه4شکل 
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 اقتصادی بر نگرش ایدئولوژیکی:نگرش تقدم . 7-1

های اساعماری، مباارزاتی علیاه سابقه زندا اگرچه وا  لین همانند ه شی مین و لی  وآ ، 

هاا، آ  سیاسی خ    اشت اما بارخالف فرانسه و جنگ علیه آمریکا را  ر کارنامه و س ابق

های را یکال ب  . وی از حامیا  اصلی مالکیت و سارمایه خا صای با   و مخال  نگر 

ی  ص رت گیر . ایان تدربایست به اری به س سیالیسم میعقیده  اشت که گذار از سرمایه

خاراج و اسااعفای ای ب   که باعاث ااندازههای افراطی لی  وآ ، بهنظرها با نگر اخاالف

وخامت اوضااع اقاااا ی و افازایش  (. ,1998Shenon) شد 1982وی از حزب  ر سال 

بینی بیشار و ایجا  تغییار  ر های خارجی باعث شد تا لین و همفکرانش به واقعمحدو یت

هاای ت سعه ملی و سیاست خارجی روی آورناد  زیارا هزیناه اخااالف باین طرح راهبر 

 ترین نایجاه آ ، کاساان از اعاماا ت سعه س سیالیسای و نایجه، صرفاً اقااا ی نب    جدی

ا را بار سار  وراهای قارار ا : یا عم می نسبت به حزب و  ولت ب  . این تحا الت، لاین

ساخت که این امار یشار، اجرایی میبق اعمال فشار های س سیالیسای را از طریبایسای طرح

کار . تحات کر ، یا اقااا  را نجات  ا ه و حمایات مر مای را احیاا میشرایط را بدتر می

حل  وو را اناخاب و اصالحات اقااا ی را راه 1986چنین شرایطی ب   که وی  ر  سامبر 

 .(VCP, 2008) اعالو نم  
ا  پذیری و تمایلش به ایجانقالب، از هما  ابادا انطباقلین برخالف رهبرا  نسل اول ا 

ی چرخشی غیر ارتدکسی و غیر را یکال  ر سیاست سازی را به نمایش گذاشت. اگرچه و

کار  اماا  ر نما یاا  میعن ا  قط منظ ر همراه ساخان حزب، از لنینیسم و مارکسیسم بهبه

های جبرگرایاناه و غیار منعطا  ل ژیبایست از ایان و ایادئ عمل بر این باور ب   که نمی

بایسات از بلکه معاقاد با   می (.Stern, 1993: 177 & 81) برای اصالحات اسافا ه کر 

واقعیاات م جا   )محایط  ط ر خالقاناه و ماناسا  باا شارایط ویانااو وها باهاین  یدگاه

 گ ید:باره میعملیاتی( بهره بر . وی  راین

لنینیسام -ای مارکسیسامل پایاهمطالعه اصا ترین چیزی که ما باید  ر مهم»

س  کاربر  خالقانه آ  با ت جه باه شارایط ویانااو اسات و از انجاو  هیم از یک

هاا را تحلیال ط ر عمیق  ر واقعیات م ج   نف ذ کنیم، آ س ی  یگر ما باید به

 (.Stern, 1993: 117)...« کنیم، تجربیات محلی را م ر  ارزیابی قرار  هیم و 
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ف بسیاری از اعضای حزب که از بازار و فعالیت بخش خا صی نفرت  اشااند برخال

ویژه  ر حا زه های باازار و کااربر  سااخاارهای آ  باهلین از اتکا هر چه بیشار به مکانیزو

ناپاذیر و از شدت مخاال  اتخااذ یاک  ساا رالعمل انعطافکر  و بهصا رات حمایت می

زا ی عمل هر چه بیشاار واحادهای اقاااا ی اساار آجای آ ، خ شده ب   و بهپیش تعیین

وی  هاای  ولات مرکازی  ر تجاارت روزاناه با  .محلی و باه حاداقل رسااند   خالت

 گ ید:باره می راین

و تعماایم  ا   آ  مسااالزو انجاااو  کاماال نیازهااای عماا می فهاام و  رک»

هاای کلای و عما می  ر تحقیقات خا  اسات  ر غیار ایان صا رت طرح

 ر  ت صرفاً یک فرضیه منطقی خ اهند ب   که تأثیر بسایار انادکیبهارین حال

 .(Stern, 1993: 16 & 60) «هدایت عملی  ارند

هایی، برنامه اصالحات اقااا ی آغاز شد و لین با کنار گذاشاان بر اساس چنین نگر 

های ایدئ ل ژیک، برای اولین بار به اص ل علمی اقااا  اول یات بخشاید و اقاااا  نگر 

س ی بازار آزا  س ق  ا .  ر این راساا، ویاناو همانند چین، اصاالحات تدری  به ر را بهکش

هاای ایادئ ل ژیک با  ، شاروع با از میا  بر   کشاورزی اشاراکی که ناشی از نگاه خ   را

ما  . فعالیت تجاری را آزا  و قان   جدیاد ماالی و باانکی را وضاع ن 1988کر .  ر سال 

ساازی را  ر قا انین )حاای  ر قاان   اساسای(  ا ه شاد تاا خا صیهم نین تغییراتای 

 ولات بدین ترتی  . (85: 1374رمانفرمایا ، ف) پذیر و سرمایه خارجی را جل  نمایدامکا 

 و مبانای بار سیاسات ن سااازی، طراحاای اقاااا ی مامرکاز باه خا   سااخانبا ماعهد 

ا  آزباازار نهاا  و مشای اقاااا   را باه کنااریجایگزینی وار ات و خ  کفاایی اقاااا ی 

-3، )شاکراللهی و امینای خارجی را  ر پیش گرفات گذاریسرمایه جااذب و چندبخشی

181.) 

 

 گری انقالبی عدم و جهان از زیآمصلح برداشت .7-2

به  بیر کلای  1989آگ ست  24تا  15 ر هفامین  ور عم می جلسات حزب که  ر فاصله 

بار  هاای س سیالیساای ویر تح الت جاری جها  بار انقالبلین برگزار شد، بر م ض ع تأث

فرایند اصالحات  اخلی و هم نین بر نقش ویاناو  ر جامعه س سیالیساای تمرکاز شاد.  ر 

بیانیه پایانی حزب و سخنا  لین چارخش و تغییار اساسای  ر رویکار  حازب نسابت باه 



89 

 

 

 

 

ادراک رهبران و 

سازی عادی

س است ویتنام در 

 قبال آمریکا

 

گیری با  . وی مسائل خارجی  یده شد. سخنا  وی حاوی تغییارات ایادئ ل ژیکی چشام

و احاااراو بااه جامعااه کشاا رهای س سیالیسااای بایااد بااه  عااالوه باار ت جااه»اعااالو کاار : 

این برای اولاین  (.Stern, 1993: 80)«المللی ویاناو نیز ت جه  اشاه باشیمهای بینمسئ لیت

های برناماهشاد. یمالمللی ویانااو ینببار ب   که از زبا  رهبری حزب صحبت از مسئ لیت 

پذیری لیبرال نظیر طرح  وی م ی ازجمله اقدامات لین ب   که  ر راساای مسائ لیتت سعه 

المللی، پذیر  صل  پایدار و رابطه سازنده با جها  قرار  اشت و گامی مهم  ر نجاات بین

 ,Pham) رفاتسازی مناسبات باا آمریکاا باه شامار میویاناو از بحرا  اقااا ی و عا ی

2003: 3.) 

گیری سیاست خاارجی ایان کشا ر  ر خ بی  ر جهتیانه لین بههای صل  ج نگر 

کااس ( انع1988پلیت بیارو )مای  13( و قطعنامه شماره 1986)ج الی  32قطعنامه شماره 

وضا ح از شا روی اناقاا  کار  و بار تفکار جدیاد  ر به 32یافاه است. قطعناماه شاماره 

 1989نیز که  ر ساال  13شماره  لی ویاناو تأکید کر . قطعنامهسازی سیاست امنیای ممفه و

ت سط کمیاه مرکزی حزب کم نیست م ر پاذیر  واقاع شاد، آشاکارا از تغییار سیاسات 

 خارجی و اول یت قائل شد  به صل  و ت سعه اقااا ی سخن گفات. ایان قطعناماه بارای

ساازی ، عا یاسافا ه کر  و راه را برای حل منازعه کامب ج منافع ملیاولین بار از اصطالح 

سااازی روابااط بااا چااین، کشاا رهای عضاا  آسااه آ ، کشاا رهای اروپااایی و نهایااااً عا ی

لاین  ر ساپاامبر ن تغییرات ب   کاه ماحده هم ار ساخت و پیرو ایالتمرحله با ایابهمرحله

 (.Thayer, 2015: 5)  سا ر خروج نیروهای ویانامی از کامب ج را  ا  1989سال 

 

 هژمون با همکاری و یالمللنیب موجود نظم پذیرش. 7-3

 انسات کاه خ بی میباه یالمللنیبجدید نظم  باا  رک صحی  واقعیاتلین و همفکرانش 

و  هافرصاتی از ریاگبهرهبرای گذار از اقااا  س سیالیسای به اقاااا  مبانای بار باازار و 

   و هژما عن ا به های خ    ر قبال آمریکای سیاستسازیعا  ازمندینی، المللنیبامکانات 

سیاست خارجی ویاناو نیاز برای  سایابی به این هدف،  لیبرال هساند. المللنیبرهبر اقااا  

 اناهیگراعملاز ایدئ ل ژی مح ری به سیاست خارجی مبانی بار مناافع ملای و  یپلماسای 

 ریکی از گفاگ های حزب  ر ارتباط باا آیناده  لین (.Pham, 2003: 15 ا  )تغییر جهت 

ویانااو جهات انجااو اصاالحات نیازمناد »ط خارجی ویاناو اعالو  اشت: اصالحات و رواب
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آمریکا نیاز کاه هما اره راه ماذاکره (. Stern, 1993: 16« )اتخاذ یک رویکر  جهانی است

از طارف ویانااو، آماا ه  هااستیسمنازعه را باز گذاشاه ب   با اعالو تغییر  وفالحلجهت 

ی مثبات نظیار تأسای  ا اره هااساتیسا اتخاذ برخی ب ی مناسبات ب  . ویاناو نیزسازیعا 

ی آمریکایی هاشرکتکه به نشانی ) یخارجی گذارهیسرماه بلندنظرانارتباطات، قان   نسبااً 

( و حذف م اضع خامانه نسبت به آمریکا از مقدمه قان   اساسی و غیره شدیمنیز ارسال 

ی از جمله ساازما  ملال المللنیبی هاسازما  باعث شد تا آمریکا با عض یت این کش ر  ر

 (.35-36: 1380ویل، ) دینمام افقت 

 باا خا   اقااا ی یهااستیس سازگار سازی و انطباق راساای  ر رهبری جدید ویاناو

 و جهااانی اقااااا   ر ویانااو ا غاااو و یالمللانیب یهااامیرژ شادهرفاهیپذ ق اعااد و اصا ل

 ساازی مانا ع اقااا ،  ر  ولت یها خالت حذف قبیل از ماعد ی یهااستیس ی،امنطقه

 بخاش و افارا  ،هاساازما   رآور   حرکات باه و تشا یق عما می، یهاایی ارا مالکیت

 تجاارت یهااتیفعال باه بخشید  سرعت بالق ه، منابع از بهار یبر اربهره جهت خا صی

 ا ناد  قارار خ   کار  سا ر ر  را غیره و خارجی مساقیم یگذارهیسرما تش یق و خارجی

(Thang, 2001: 23 .)1980کشاا ر کااه  ر سااال  انیاا یقاان   اساسامثاال  ط رباه ،

باارنامه  کااار ی. قان   اساسای جدیاد همگااو باا رواصالح شدشده ب   بار  یگر اصالح

بار نقاش  انااویاقااااا  بااازار  ر و یاصالحات این کش ر برای حاکم کر   ساازوکارها

 ر و  صاحه گذاشات شادیکااه قباال از آ  انکاار م مالکیت و فعالیت بخش خا صای

المللای، ی تجااری و اقاااا ی بینساازوکارهاساازی قا انین  اخلای باا  راساای سازگار

-2های مخال  م ر  تا ی  قرار گرفت: مانند قطعنامه ها  ر ح زهای از قطعنامهمجم عه

NQ/TW  هاا و کااهش  ر زمیناة ت زیاع کاال( 1987)ما ب آوریل کمیاه مرکزی حزب

 ر زمیناة اصاالح ( 1987)ما ب آگ سات  NQ/TW-3های تجارت آزا   قطعنامه تعرفه

 ر زمینة اصالح مدیریت ت لیاد و  NQ/TW-10های  ولای  قطعنامه کنارل  ولت بر بنگاه

ط ر مثاال اساااندار های  ر ح زه مالی و بانکی نیز باه (.VCP, 2008)کشاورزی و غیره 

 2و مقااررات کمیاااه بااازل CAMEL1نظااارت و بازرساای ماننااد المللاای  ر خااا   بین

                                                           
 حروف اول پن  م ر ی که بازرسا  هنگاو بازرسی از یک بانک باید م ر  ت جه قرار  هند:. 1

Capital Adequacy, Asset Quality, Management Quality, Earning, Liquidity 

2. Basel 
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ها، مشارکت  ر سیسام سا ئیفت  ر پیشرفت تدری  نها ینه و اجرایی گر ید.  ر کنار اینبه

 2002بانکی  ر مااه مای و به خدمت گرفان سیسام پر اخت الکارونیکی بین 1995مارس 

 ,Khac Ke)یانااو ممکان سااخت هاا را بارای والمللی پر اختنیز، اتاال به سیسام بین

 الحاق باه ندیکه  ر فرا یق انین مرب ط به حامایت از ماالکیات فکار نیهم ن (.2 :2005

اگرچااه اجاارای ایاان  شاد.اصاالح  ،سازما  جهانی تجارت حائز اهمیت زیاا ی اسات

 محایط  ر کش ر کم نیسای کار باسیار ساخای ب  ، اماا باا ت جاه باه الزامااات هااستیس

حرکات  ر ایان مسایر انطبااق جا یی و جاز  یاویانامی چاره رهبرا ، یالمللنیب اخلی و 

 (.32-37: 1385نداشاند )صاباغیا ، 

 

 دو کشور ی مناسباتسازیعاداقدامات منتهی به  .8

با تغییر رهبری حزب و نشا   ا   ارا ه سیاسی جدی برای انجااو اصاالحات  ر سیاسات 

 منظ رباهاجازه تأسی   فار  ر هان ی به وزارت  فاع آمریکا، هم نین   اخلی و خارجی و

تشدید و هماهنگی تحقیقات تکمیلی  ر م ر  مسئله مفق  االثرهاا،  ولات با   فرصات 

 ر   یترتنیاباهی رواباط باا ویانااو را پیادا کار . ریازسرگارائه یک برنامه مشخ  برای 

مطالعااات خاورمیانااه و    مرکاازکااه  ر آ  زمااا  رئاای 1«ری ااار  ساا ل ما » 1991آوریاال 

را ارائه کر  کاه ( Road Map)اقیان س آراو  ر وزارت خارجه ب  ، مجم عه راهکارهایی 

با  .  شادهیبررس  قتباه  وجانباهی مناسابات ساازیعا  ر آ ، شرایط ضاروری بارای 

س ل ما  اطمینا   ا ، اگر هان ی  ر م ر  صال  کامال باا کاامب ج و آیناده ایان کشا ر و 

 مرحلاهبهمرحلهی ثمربخشی اتخاذ نماید، آمریکا نیز ریگم ضع مفق  االثرها نین مسئله هم

مناابع ماالی باناک  ارائاهو از سیاسات ممانعات از  کاهدیمی اقااا ی هامیتحراز شدت 

نیز با ت جه باه شارایط  ویاناو .کندیمی پ ل به ویاناو صرفه نظر المللنیبجهانی و صندوق 

ساااخت ة هااای فاا ق را، عملاای ناایزم  ر ی الزوهااایهمکار ناچاربااهبحراناای خاا  ، 

(Maslowski, 1994: 3). 

 19به جانشینی جرج با   پادر رسایده با   باه  1993سرانجاو کلینا   که  ر ژان یه 

سال تحریم علیه ویاناو پایا   ا  و به کش رهای ژاپن، س ئد، فرانسه و  یگرا  که به  نباال 

(. Manyin, 2008: 7) ویانااو ب  ناد، چاراب سابز نشاا   ا  های مالی و نها ی باهکمک

                                                           
1. Richard Solomon 
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وتا   المللی پ ل جهت کمک مالی به ویاناو که قابالًهم نین  ر ارتباط با آراء صندوق بین

این وت  پ  گرفاه شد و منابع مالی باه ویانااو  1993شده ب  ، به  سا ر کلینا    ر ژوئیه 

وفال گر یاد  الری ویاناو به این صندوق حلمیلی    140جریا  پیدا کر  و مسئله بدهی 

(Maslowski, 1994: 4 .) های ، باه شارکت1993 ولات کلیناا   هم ناین  ر ساپاامبر

شاد، المللی تأمین اعابار میآمریکایی اجازه فعالیت  ر ویاناو که از طریق نها های مالی بین

شر وساانه  ر ویاناو اخااا  های بمیلی    الر به برنامه 5/3 ر همین سال آمریکا  را  ا .

اعاالو کار . طارح های آمریکا علیه ویاناو را ، کلینا   پایا  تحریم1994ف ریه  3 ا  و  ر 

، ت سط مجل  سنا م ر  تا ی  قارار گرفات. 1994ژان یه  27سازی روابط نیز  ر عا ی

آغاز کر ند و  فااتر ، آمریکا و ویاناو روابط  وجانبه  یپلماتیک را 1995ژان یه  25نهایااً  ر 

 اری ف ریه هماین ساال تأسای  شادند. ا اره خزاناه 1همکاری  ر واشنگان و هان ی  ر 

هاا کار  و  ر های باانکی ویانامیاقداو به رفع مسدو ی حساب 1995مارس  9آمریکا  ر 

، کلینا   لزوو ایجا  سافارت آمریکاا  ر ویانااو را اعاالو و  ر آگ سات 1995ج الی  11

 (.Manyin, 2008: 7سفارت این کش ر  ر هان ی افاااح شد ) همین سال

 

 گیرینتیجه

به مادت  ، روابط ویاناو و آمریکا1975 ر سال  هاستیکم نپیروزی  از جنگ ویاناو و پ 

 ر کش ری مانند ویاناو که  ارای نظاو سیاسی بساه اسات . ماندباقی  زیآمخا متسال  19

، نقاش اصالی را  ر رهبارا وج   ندار ،  ب روکراتیک ینما هاو  یافاهسازما  هایو نقش

 ارناد. قرار  نف ذذی هایگروهکمار تحت تأثیر افکار عم می و و  کنندیمی ایفا ریگمیتام

  هادیممحیط روانی رهبرا  ایدئ ل ژیک مح ر ویاناو مانند ه شی مین و لای  وآ  نشاا  

تری  ا   ایادئ ل ژی بار ق اعاد ت ساعه و برخ ر اری از ا راکاتی نظیر بر به  لیل هاآ که 

روحیه انقالبی و نگر  منازعه آمیز نسبت به جها  و هم ناین هژما   ساایزی و  اقااا ،

و آ  را  کر ندیممذاکره و ساز  با آمریکا خ   اری  هرگ نهنگر  تجدید نظرطلبانه، از 

ی  ارهیسارماامی نظااو ح نیترمهم عن ا بهآمریکا نیز  . انساندیمی ضدانقالبن عی حرکت 

باه  لیال نقاش هژم نیاک خا   ت انسات باا با کش ر انقالبی ویاناو به مقابله پر اخات و 

طریاق  آمریکاا از  رواقاعهای سنگینی علیه ویاناو اعمال نماید. همکاری ماحدانش تحریم

ی و سا اری بار اربهرهماانع ی تنبیهی و سایر ابزارهای قدرت ساخااری خا  ، هاسمیمکان
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  ری فراگیر هابحرا ی ایجا  هانهیزمی شد و المللنیبو امکانات  هافرصتیگا  ویاناو از را

بینانه اقاااا ی و اصارار بار راهبار  های غیرواقع. سیاستاین کش ر را فراهم آور  اقااا 

هایی مانند فروپاشای نظااو کشااورزی، افازایش ی نیز، به بحرا سایالیس سناکارآمد ت سعه 

 اضمحالل بخاش صانعت افزایش فقر، ی، کمب   م ا  غذایی، افزایش نرخ ت رو،نرخ بیکار

و نهایااً فروپاشی اقااا ی این کش ر انجامیاد.  ر کناار ع امال فا ق، تغییارات  ر محایط 

میا  هاان ی و پکان و  هاتنشی روابط چین با آمریکا، باال گرفان سازیعا المللی نظیر بین

یااً به قادرت رساید  گ ربااچ  و تضاعی  و فروپاشای ی چین و نهاهاکمکقطع کامل 

ی سیاسات خاارجی ایان ریگجهاتباه تغییار   یگری ب  ند که سازنهیزمش روی، ع امل 

 ی بل کی، ویاناو برای بقاای خا  هارقابترنگ شد   باکم  رواقعکش ر ضرورت بخشید. 

ج یی با محایط جدیاد انطباق  ی جزاچارهی، المللنیبو امکانات  هافرصتی از ریگبهرهو 

ی و تغییار نیبواقاعی مناسبات خ   با آمریکا، نداشت. انزوا و بحرا ، سازیعا ی و المللنیب

لزوو اصالحات  ر سیاست ت سعه  1986را به  نبال  اشت و  ر سال  هااستیسنخبگا  و 

احسااس شاد.  رگذشات لای  وآ   بیار کال حازب  شیازپشیبملی و سیاست خارجی 

ی با آمریکا ب  ، فرصت الزو سازیعا مخالفا   نیترسرسختکه یکی از  اناوکم نیست وی

عن ا  رهبر جدید حزب، پ  از  ساایابی به نگ ین وا  لینبرای اصالحات را فراهم آور . 

شاد و  نشینیعق  به ناچار ی،المللنیبهای محیط  اخلی و واقعیتبه قدرت،  ر م اجهه با 

و اصالحات گسار ه را  ر  سا ر کار قرار  ا . مثلث ا راکی لاین ، انجاکارا محافظهطر   با

یی گراآرماا که وی باه  الیلای هم ا   برتاری  ا   ق اعاد اقاااا ی بار   هدیمنشا  

به جهاا  و هم ناین ضارورت اتخااذ رویکار  جهاانی و  زیآمصل ایدئ ل ژیکی، نگر  

یای  ر سیاسات ز اتنشکاا و ی مناسابات باا آمریساازیعا ، المللنیبپذیر  ق اعد نظم 

ی، ویانااو ت انسات ساازیعا خارجی را ضروری تشخی   ا . باا آغااز روناد تادریجی 

ی، سازما  ملل و هم نین نها های اقااا ی مانند ساازما  امنطقهی هاسازما عض یت  ر 

جهانی تجارت و غیره را به  ست آور . پی سان باه اقاااا  جهاانی،  ساااور ها ماعاد ی 

قلم کاال به کش ر آمریکا، کاهش نارخ  20ین کش ر به همراه  اشت. صا رات حدو  برای ا

گذاری ت رو و نرخ فقر، کاهش نرخ بیکاری، بازسازی بخش کشااورزی و جاذب سارمایه

هایی از تنهاا نم ناه 2016تریلیا    الر تاا اواخار ساال  9خارجی باه ارز  نز یاک باه 

  سااور های این تغییر رویه ب  .
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