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Abstract 

The political development of the state is achieved by attaining different 
indicators. In the formulation of the political development of state in the 
eastern societies, it can be seen that although some of the most important 
factors of development may appear, but it can be expected that the society is 
still far from the political development indicators. In this research, an 
attempt has been made to investigate the trends in Vietnam to achieve 
political development by using the theories of the political development of 
state. The main question is that based on different features, how much the 
level of the political development of state in Vietnam is according to the 
factors mentioned in the classic theories of the political development raised 
by Deutsch and Moore including the rule of agents, the rate of urbanization, 
the rate of literacy, the economic situation, the rule of the social classes and 
the rule of international actors? According to the results of this research, it 
seems that the patterns and policies applied in the Western societies to 
achieve a democratic system could be an instrument in the hand of the 
politicians in the countries like Vietnam to shape a political development 
based on an authoritarian approach.   
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 در چارچوب  تنامیدولت در و یاسیتوسعه س
 مور نگتونیو بر چیکارل دو های هینظر

 رانیتهران، ا ،یطباطبائ اکو دانشگاه عالمه مهیب یموسسه آموزش عال اریاستاد   اری شهیماندانا ت

 
 چکیده

اند که روند طی حدود چهار دهه کوشیده ۰۷۹۱، از دهه داخلی ویتنامی پس از پایان جنگداران زمام
های بومی کشور با الگویی که از یکسو شاخصهتوسعه و نوسازی دولت در عرصه سیاسی را در این 

را در خود دارد و از سوی دیگر از الگوهای توسعه سیاسی در کشورهای کمونیستی بهره برده، پیش 
های توسعه سیاسی، به بررسی روندهای گیری از نظریهتا با بهره . در این پژوهش، کوشش شدهببرند

پیموده شده در ویتنام، برای دستیابی به توسعه سیاسی در ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. 
های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تحوالت که با توجه به ویژگی پرسش اصلی آن است

های های نظریهر این کشور تا چه اندازه با شاخصتاریخی در ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت د
، مانند نقش کارگزاران، میزان اندکه توسط دویچ و مور مطرح شده کالسیک توسعه سیاسی

 و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟  نقش طبقات اجتماعی شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی،
های تاریخی و فرهنگ سیاسی و این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که ویژگیآنچه از 

ید ؤ، موجب شده که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این کشور، مویتنام اجتماعی جامعه
های گیری سامانههایی که در برخی جوامع غربی به شکلاین نکته باشد که الگوها و سیاست

دهی به ساز و ابزار دست دولتمردان برای شکلتوانند زمینهاند، در دیگر جوامع میساالر انجامیده مردم
 توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای اقتدارگرایانه باشند.

 ساالری حزب ـ دولت، توسعه سیاسی، ویتنام، اقتدارگرایی، مردمواژگان کلیدی: 
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 مقدمه
با طی روندها و دستیابی به  یافتگی سیاسی دولت، در جوامع گوناگونتوسعه

توان در اغلب الگوهای توسعه همه، می. با اینآیدبه دست می های گوناگونشاخص
های اندیشمندان به اصطالح غربی و شرایط که برخاسته از دیدگاه هاسیاسی دولت

فراهم آمدن زمینه »های مشترکی مانند ، شاخصزمانی و مکانی جوامع ایشان است
آمیز اقشار همزیستی مسالمت»، «ها در عرصه قدرتی مردم و گروهمشارکت سیاس

کاهش »، «اولویت یافتن منافع ملی بر منافع فردی و جناحی»، «گوناگون جامعه
دسترسی شهروندان به حقوق و »، «های سیاسی، اقتصادی و اجتماعینابرابری

دارای اهمیت آن  نکته را دید. «های دولتامکان نقد سیاست»و  «های اجتماعی آزادی
 بندی توسعه سیاسی دولت در برخی جوامعی که اصطالحاًاست که در مطالعه صورت

یافتگی در جوامع، ترین عوامل توسعهشوند، اگرچه برخی از مهمشرقی نامیده می
بهبود سطح سواد، ارتقای میزان شهرنشینی، افزایش ، کارآمد کارگزاران مانند حضور

های سیاستو  نقش آفرینی طبقات اجتماعی حضور و وضعیت اقتصادی،
المللی ممکن است به صورت کم یا زیاد در ای و بینهای منطقهگرایانه قدرتتوسعه

توان انتظار داشت که آن جامعه همچنان فاصله زیادی یک جامعه پدیدار شوند، اما می
برشمرده شد، گونه که در صدر این نوشتار های توسعه سیاسی دولت، آنبا شاخص

داشته باشد. در واقع، نکته اساسی آن است که بتوان بررسی کرد چرا دسترسی به 
های توسعه به دستیابی به شاخص یافتگی اقتصادی و اجتماعی، لزوماًعوامل توسعه

انجامد و در این زمینه، چه متغیرهایی روند دستیابی به توسعه سیاسی دولت نمی
 سازند. و غربی را از یکدیگر متمایز میسیاسی دولت در جوامع شرقی 

های مطرح شده در گیری از شاخصدر این پژوهش کوشش شده است تا با بهره
های موجود، به بررسی و آزمودن آنها با واقعیت دولت های توسعه سیاسینظریه

ترین کشورهای جنوب شرق آسیا، ویتنام، برای روندهای پیموده شده در یکی از مهم
انتخاب  به توسعه سیاسی در درون ساختار دولت در این کشور پرداخته شود. دستیابی

در میان کشورهای جنوب شرق آسیا، ویتنام این کشور برای مطالعه از آن رو است که 
از جمله اندک شمار کشورهایی است که الگویی متفاوت را برای دستیابی به توسعه 

به کار گرفته است. در  ۰۷۹۱دهه نیمه سیاسی دولت از هنگام استقالل این کشور در 
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واقع، این کشور همزمان با آغاز فرایند استعمارزدایی از نیمه سده بیستم، کوشیده 
های داخلی و مداخله بیگانگان، روند های ناشی از جنگاست تا در کنار دشواری

توسعه سیاسی دولت را  سازی ودولت برساختن الگویی منحصر به خود در زمینه
 ل کند.دنبا

در میان اندک شمار مطالعات انجام شده درباره این کشور به زبان فارسی، توجه به 
( و توسعه اقتصادی )رحیمی بدر و مبارک، بهمن و اسفند ۰۸۳۱تاریخ )ابراهیم خانی، 

های بزرگ جهان )حاجی یوسفی ( ویتنام و نیز شیوه تعامل این کشور با قدرت۰۸۳۳
اند. اما در منابع ترین موضوعات مورد بحث بودهمله مهم( از ج۰۸۷۹و حبیبی، پاییز 

ها و مقاالت علمی را یافت که توان شمار باالیی از کتابموجود به زبان انگلیسی می
های گوناگون درباره تاریخ، سیاست و اقتصاد در ویتنام از دوران باستان تا به بحث

میان ایاالت متحده آمریکا و ویتنام  اند. به ویژه به واسطه جنگ طوالنیامروز پرداخته
در نیمه دوم سده بیستم، این کشور مورد توجه پژوهشگران علوم سیاسی و روابط 

های پس از استقالل )در همه، آنچه که درباره ویتنام در سالالملل بوده است. با اینبین
سه  توان بهمی ( نوشته شده را عموما۰۷۹۱ً( و تشکیل دولت یکپارچه )در ۰۷۱۱

 بخش تقسیم کرد. 
الف( بررسی تاریخی جنگ داخلی ویتنام و نیز جنگ ویتنام شمالی با ایاالت 

 متحده آمریکا 
ساز نگارش مقاالت و زمینه ۰۷۹۱تا  ۰۷۱۱های این موضوعات در طول دهه

اند. آنچه که در این منابع بیشتر مورد توجه بوده، های بسیاری در جهان شده کتاب
های چپ در این کشور و بیرون راندن یکی از ثر در پیروزی چریکؤبررسی عوامل م

های جهان پس از جنگی طوالنی است. در واقع، اندیشمندان از بزرگترین ابرقدرت
ها های مختلف به تبیین علل و روند این جنگهای فکری گوناگون به روشنحله

در ویتنام توجه شده گیری ساختار دولت مدرن اند و کمتر به چگونگی شکلپرداخته
 است. 

 ب( بررسی چگونگی دستیابی ویتنام به توسعه اقتصادی
از دید پژوهشگران، کوشش دولت کمونیستی ویتنام در برپاداری الگوی اقتصاد 

و کامیابی آن در دستیابی به  ۰۷۳۱داری در این کشور از نیمه دهه سرمایه
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ویتنام از یک کشور تهیدست و های اقتصادی چشمگیر و تغییر جایگاه  پیشرفت
های اقتصادی در شرق آسیا، موضوعی مهم بوده ترین قطبزده به یکی از مهمجنگ

های گوناگون قرار گرفته است. در این مجموعه مطالعات نیز تحول که مورد پژوهش
ساختار دولت در ویتنام کمتر مورد بررسی بوده و در واقع، توجه پژوهشگران 

ها و رویکردهای اقتصادی دولت ویتنام بوده و تحلیل سیاستمعطوف به تجزیه 
 است.   

 پ( بررسی توسعه سیاسی دولت در ویتنام
هایی که برای یافتن منابعی مرتبط با موضوع این پژوهش انجام نگارنده در بررسی

ها یا مقاالتی که به داده، به دو گروه از منابع علمی دست یافته است. نخست، کتاب
سازی در کشورهای ساالریی به بررسی روندهای توسعه سیاسی و مردمصورت کل

ها به بررسی شرایط در ویتنام اند و بخش کوچکی از آن پژوهشآسیایی پرداخته
اختصاص داده شده و بیشتر به توصیف شرایط موجود در آن کشور پرداخته شده 

پژوهشگران یا  های علمی که توسط برخیاست. دوم، اندک شمار مقاالت و گزارش
های اخیر منتشر شده و در کنار بررسی کالن اقتصاد و سیاست ها در سالاندیشکده

های توسعه کید بر دستیابی این کشور به بسیاری از شاخصأدر ویتنام، ضمن ت
اند که ساختار متصلب سیاسی در های اخیر، اذعان داشتهاقتصادی و اجتماعی در دهه
یر نکرده و فاصله زیادی میان توسعه سیاسی دولت در این کشور هنوز چندان تغی

ویتنام با رفاه اقتصادی و اجتماعی در این کشور به چشم می خورد 
(Gainsborough, 2002, pp. 694–707)  . به این ترتیب، نگارنده در جستجوهای

انجام شده نتوانست به منبع علمی مستقلی که به سنجش وضعیت توسعه سیاسی 
های مطرح توسعه سیاسی دولت پرداخته باشد، دست نام بر پایه نظریهدولت در ویت

 یابد.   
های فرهنگی، پرسش اصلی در انجام این پژوهش آن بوده که با توجه به ویژگی

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ویتنام، سطح توسعه سیاسی دولت تا چه اندازه با 
، انده شدهئدویچ و مور اراکه توسط های کالسیک توسعه سیاسی های نظریهشاخص

نقش طبقات  مانند نقش کارگزاران، میزان شهرنشینی، سطح سواد، وضعیت اقتصادی،
 و عوامل بیرونی همخوانی دارد؟  اجتماعی
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با  گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی،با بهره رو، نگارنده کوشش کرده است تااز این
ور ویتنام، نخست به اختصار به شمار اندک منابع فارسی درباره کش ندر نظر داشت

توصیف شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این کشور و به ویژه معرفی ساختار 
ثیرگذار بر أبا برشمردن برخی عناصر اصلی تسیاسی دولت در ویتنام پرداخته و سپس 

ترین به تحلیل شرایط موجود در این کشور بر بنیان مهم، دولت توسعه سیاسی
بپردازد و وضعیت های توسعه سیاسی دولت شده در نظریه های مطرحشاخص

های های مطرح شده در نظریهدستیابی دولت به توسعه سیاسی را بر پایه شاخص
های گوناگون توسعه، نویسنده کوشیده است تا توسعه سیاسی بیازماید. از میان نظریه

کید بر أا تهای کلی توسعه، بهای توسعه سیاسی دولت را از میان شاخصشاخص
 های مطرح شده از سوی کارل دویچ و برینگتون مور، برگزیند. شاخص

آنچه که از این پژوهش به دست آمده، گویای آن است که وضعیت توسعه سیاسی 
های تاریخی و فرهنگ دولت در مطالعه موردی ویتنام، نشانگر آن است که ویژگی

های توسعه ریزی پایهر در پیتسیاسی و اجتماعی ویژه این جامعه، نقشی بنیادی
های توسعه سیاسی تعریف به نسبت شاخص سیاسی ساختارهای دولتی در این کشور

مداران این کشور، کنند. در واقع، سیاستبازی می های غربی توسعهشده در نظریه
ویتنام  برای پدید آوردن احساس هویت جمعی و افزایش مشارکت و همبستگی مردم

 نه تنها به دنبال برساختن قوام، نژادها و مذاهب گوناگون هستند ــ که متشکل از ا
کوشش برای دستیابی به یک سامانه  اند؛ بلکهنبوده« شهروندی»هویت نوینی به نام 

های مدنی بسیاری از در ویتنام، به سرکوب خواست یافتهو توسعه سیاسی پایدار
نوظهور و اقتدارگرا انجامیده  1دولتحزب ـ توسط  ی سیاسی و اجتماعیهاگروه

است. همین امر موجب شده است که روند توسعه و نوسازی سیاسی دولت در این 
هایی که در برخی جوامع غربی دهنده این نکته باشد که الگوها و سیاستکشور نشان

ساز و توانند زمینهاند، در دیگر جوامع میساالر انجامیدههای مردمگیری سامانهبه شکل
دهی به توسعه سیاسی دولت بر پایه رویکردهای ابزار دست دولتمردان برای شکل

 اقتدارگرایانه باشند.
                                                                                                                
1. Party/State 
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 گیری توسعه سیاسی دولتهای نظری تأثیرگذار در شکلبرخی شاخصبررسی 

های نظریه تاکنون« دولت»ها و الگوهای توسعه سیاسی نهادی به نام در زمینه شیوه
هایی برای سنجش توان شاخصمی ،های موجوداز دل نظریه اند.ه شدهئگوناگونی ارا

های توسعه میزان توسعه سیاسی دولت در یک جامعه یافت. در حوزه پژوهش
ثیرگذار بر توسعه سیاسی أترین عناصر تبه موارد زیر به عنوان مهمتوان میسیاسی، 

 دولت )شامل عوامل بیرونی و درونی( اشاره کرد: 
 : و کارگزاران در توسعه سیاسی نهاد دولت نخبگاننقش الف( 

دهی به سطح توسعه های فردی کارگزاران در شکلدر بسیاری از جوامع، ویژگی
کند. در واقع، رویکرد دولتمردان نسبت به ساختار سیاسی دولت نقش مهمی بازی می

تواند نقشی کلیدی داشته سیاسی دولت، در تعیین الگوی حکومتی در یک جامعه می
اشد. افزون بر این، از آنجا که در برخی جوامع، کیش شخصیت همچنان از اهمیتی ب

ثیر چشمگیری بر أهای شخصیتی و رفتاری رهبران، تویژه برخوردار است، ویژگی
 روند توسعه سیاسی دولت در این کشورها دارد. 

 اقتصادی:  بهبود شرایط زیستب( 
، نابرابری اقتصادی منبع اصلی های کالسیک توسعه سیاسیبر پایه برخی نظریه

ثباتی و خشونت است و اگر یک جامعه به سطح کافی ثروت دست یابد، این امر از  بی
 . (Russet, 1973) (Dahl & Lindblom, 1957)ها خواهد کاستمیزان خشونت

ها های سیاسی و یا اقتدارگرایی دولتتواند در قالب رقابتبخشی از این خشونت می
ها، توزیع متوازن های محروم تبلور یابد. از این رو، مطابق این نظریهدهدر برابر تو

تواند به کارآمدی بهتر دولت و توسعه می و توسعه اقتصادی در یک جامعه، ثروت
 سیاسی آن بیانجامد.
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 پ( رشد فرهنگی و اجتماعی:
 های اقتصادی، فرهنگی، جمعیتی ومیزان پیشرفت در چهار شاخص داده 1کارل دویچ

داند. سیاسی را بیانگر میزان بسیج اجتماعی برای دستیابی به توسعه در هر جامعه می
، در بحث رشد فرهنگی و جمعیتی، عناصری مانند افزایش سطح سواد این دیدگاهدر 

توانند درخواست های فرهنگی، میو باال رفتن نرخ شهرنشینی به همراه افزایش آگاهی
توسعه سیاسی دولت را به همراه داشته باشند یک جامعه برای باال رفتن سطح 

(Deutsch, 1953).  
 های حکمرانی:ت( سنت

در بسیاری از جوامع که تشکیل دولت از پیشینه تاریخی طوالنی برخوردار است، 
های دور، اغلب بر ساختارهای امروزین دولت در این های جاری در گذشتهسنت

نوین، هنوز  ای نسبتاًتفکیک قوا به عنوان پدیدهثیرگذارند. در چنین وضعیتی، أجوامع ت
کارآمد نیست و ساختارهای دولتی بیشتر با ساختارهای مطلوب گروه حاکم درهم 

بر ساختار قدرت فرمانرواست و  اند. در این موارد، قوه مجریه اغلب کامالًآمیخته
شت خود، کند و بر پایه برداگیری میها را خود اندازهسطح پختگی سیاسی توده

( ۰۸۹۱)بدیع،  (Shils, 1960)دارد عمال میهای سیاسی اِهایی را بر آزادیمحدودیت
یابد. به این ساالری کنترل شده دست میو در نتیجه، ساختار سیاسی به یک نوع مردم

تواند به عنوان عامل بازدارنده و یا ترتیب، پیشینه تاریخی فرمانرانی در یک کشور می
 ثیرگذار باشد.أانجام توسعه سیاسی در ساختار دولت ت کننده درترغیب

 ث( طبقات اجتماعی:
توان انتظار داشت که طبقات بندی نموده است، میگونه که برینگتون مور تقسیمآن

گوناگون اجتماعی )شامل زمینداران، نیروی کار روستایی، کارگران شهری، خرده 
اقشار جامعه( هر یک به فراخور بگیر و دیگر داران، طبقه متوسط حقوقسرمایه

به دنبال توسعه سیاسی دولت و برپاداری  ،وضعیت اجتماعی و منافع طبقه خود
به این ترتیب، بر پایه این نظریه، رشد و  .(Moore, 1966)ساالری باشند سامانه مردم

                                                                                                                
1. Karl Deutsch   
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برنده توسعه سیاسی دولت به شمار تواند عامل پیشمی ،توسعه هر یک از این طبقات
 .(Potter, 1992) (Rueschemeyer and others, 1992)آید 
 عوامل بیرونی:  ج(

های گذشته و سرانجام آنکه، حضور استعمارگران در بسیاری از مناطق جهان در سده
و کوشش آنان برای برپایی الگوهای سیاسی همسان با جوامع خود در کشورهای زیر 

الگوهای توسعه سیاسی یکسانی میان سلطه، در بسیاری از موارد سبب شده است که 
کشور استعمارگر و کشور مستعمره شکل بگیرد. همچنین در دوران کنونی نیز بسیاری 

المللی، از کشورهای رو به توسعه، به واسطه معادالت سیاسی حاکم بر سامانه بین
های سیاسی گوناگونی را اند، رهیافتبسته به آنکه در بلوک شرق یا غرب جای داشته

در زمینه توسعه سیاسی المللی، های سیاسی خود در سطح بینبندیثر از بلوکأمت
 اند.دولت دنبال کرده

 ویتنام جامعه های اقتصادی و اجتماعیویژگیتاریخ و نگاهی به 
ویتنام سرزمینی باریک و بلند، در کناره شرقی کشورهای کامبوج، الئوس و چین 

هزار کیلومتر مربع( براساس آمارهای  ۸۸۱ کم )حدود است که با مساحتی نسبتاًًَ
میلیون تن را در خود جای داده است. بسیاری از  ۷۹جمعیتی بیش از  ۱۱۱۱تابستان 

ها درصد ویتنامی ۸۷کنند و تنها نزدیک به مردم ویتنام همچنان در روستاها زندگی می
ی در آسیا های باسوادشهرنشین هستند. ویتنام یکی از باالترین نرخ ۱۱۱۱در سال 

 .CIA World Factbook) (2022را دارا است درصد(  ۷۱)
است. بسیاری از را نیز دارترین ترکیبات نژادی در کل آسیا این کشور یکی از متنوع

روابط با همسایگان الئوسی، چینی، بستگان و گروه نژادی گوناگون ویتنام دارای  ۱۵
درصد جمعیت ویتنام را نژاد  ۳۱کامبوجی، تایلندی و میانماری خود هستند. حدود 

تشکیل  دیگر های نژادیدرصد دیگر را اقلیت ۰۱و  1ویت یا در اصطالح محلی کین
 .(dibIدهند )می

                                                                                                                
1. Kinh  
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های بودایی، تائویی، کنفوسیوسی و مسیحی از نظر مذهبی، تاریخ ویتنام با آیین
های دهههای کمونیستی توسط دولت در همه، گسترش آموزهدرآمیخته است. با این

ها گرایش چندانی به دینداری از خود نشان گذشته، موجب شده است که ویتنامی
دین یا الئیک درصد مردم خود را بی ۳۸، بیش از ۱۱۰۷ندهند. بر پایه آمارهای 

        .(Pew Research Centre, August 2022)دانند  می
قلمرو خود و نیز هایی برای گسترش تاریخ سرزمین ویتنام، پر است از کوشش

نگهداری از این سرزمین در برابر بیگانگان. نخستین تهدید خارجی علیه ویتنام، حمله 
در حدود دو هزار سال پیش به این کشور و اشغال  1ها به رهبری خاندان هانچینی

، اما فرمان راندندها برای نزدیک به هزار سال بر این سرزمین چه چینی آن بود. اگر
: eSSها توانستند سرزمین خود را پس بگیرند )سده نهم میالدی ویتنامیسرانجام در 
nergmSH ,۰۷۳۱ & rolyem ,۰۷۳۸). همه، آثار فرهنگ و تمدن چینی بر با این

, eSS :iebقوانین، نظام طبقاتی، ادبیات، زبان و فرهنگ ویتنامی همچنان برجاست )
۱۱۱۵).  

ها در این دوران باعث شد که آیین یناز سوی دیگر، گسترش مراودات با دیگر سرزم
های میانه نیز در سدهبودایی همراه با بازرگانان و برهمنان هندی به این کشور بیاید. 

 & eSS :neHg nbSHدر این سرزمین بودیم )و حضور آنها ها شاهد یورش مغول
eoommeS ,۱۱۰۵). نیز ی، بازرگانان و مبلغان مذهبی غربمیالدی از میانه سده یازدهم 

هزار نفر از مردم ویتنام مسیحی شده  ۵۱۱بیش از  ۰۳۵۰وارد این منطقه شدند و در 
دولت نیز با کمک مستشاران فرانسوی، شروع به  .(eSS :donSeI ,۰۷۷۰بودند )

سازی ساختارهای خود و پذیرفتن الگوهای غربی در ساختارهای سیاسی، مدرن
ارتش فرانسه  ۰۳۳۹در سال  .(eSS :tSbKo ,۱۱۰۱اقتصادی و اجتماعی ویتنام کرد )

به  ویتنامی اشغال خاک ویتنام را رفته رفته آغاز کرد. مردم ویتنام که از ستم فرمانرانان
گران از خود نشان دادند و به این تنگ آمده بودند، مقاومت اندکی در برابر اشغال

 .(eSS :ySyySl ,۱۱۱۱ترتیب، ویتنام به مستعمره فرانسه تبدیل شد )

                                                                                                                
1. Han  
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کردگان رویارویی با سلطه استعماری فرانسه نخست از سوی طبقه اشراف و تحصیل
اما به دلیل نبود ارتباط مؤثر این طبقه با دهقانان و کشاورزان  ،ویتنامی آغاز شد

ویتنامی، دو دهه کوشش و نبرد آنها راه به جایی نبرد. رفته رفته، شرایط زندگی 
اسفناک مردم، وضع مالیات، اجاره سنگین زمین و چنگ انداختن مالکان بزرگ بر 

احساسات ضد  های مرغوب کشاورزی در مناطق روستایی موجب شد تازمین
  .(۰۹، ۰۸۳۱استعماری در میان مردم گسترش یابد )ابراهیم خانی، 

گرا خواستار بهبود شرایط زندگی و استقالل کشور احزاب ملی ۰۷۱۱در اوایل دهه 
گرا و متأثر از مکتب کنفوسیوس و نیز ، که یک ویتنامی ملی1شدند و هوشی مینه

چین را بنیان گذاشت.  و ت هندهای مارکس و لنین بود، حزب کمونیساندیشه
ثر از همفکران چینی أدوست ویتنامی، متبسیاری از دانشمندان و روشنفکران میهن

ها به یکی از خود، دست به مبارزه با استعمارگران زدند و همین باعث شد که ویتنامی
گذاران ادبیات ضداستعماری در جهان تبدیل شوند. این در حالی بود که برخی از پایه

روشنفکران ویتنامی، با مطالعه آثار اندیشمندان فرانسوی مانند روسو و منتسکیو به 
ساز تواند زمینهاین نتیجه رسیده بودند که حضور نیروهای فرانسوی در ویتنام، می

 ,Frankum)است آمیز های مسالمتساالر با روشبرپایی یک ساختار سیاسی مردم

2011, 86-87). 

های گیری از تئورینخست، هوشی مینه کوشش کرد تا با بهره با پایان جنگ جهانی
های چین، دهقانان رهبر کمونیست ،2مارکسیستی و به ویژه آراء مائو تسه دونگ

ویتنامی را به خیزش در برابر اشغالگران فرا بخواند. این نبردها تا جنگ جهانی دوم و 
و پایان  ۰۷۱۵ی پیمان ژنو در اشغال ویتنام به دست ژاپن ادامه یافت. به دنبال امضا

هایی از ویتنام از آن جدا حضور استعماری فرانسه در این کشور، در حالی که بخش
مبوج از دل آن برآمده بودند، سرزمین اصلی ویتنام نیز اشده و دو کشور الئوس و ک

 به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم شد.

                                                                                                                
1. Ho Chi Minh  
2. Mao Zedong  
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مالی راه اندازی کرد. بالفاصله هوشی مینه جمهوری دموکراتیک ویتنام را در بخش ش
ها هزار مالک دستگیر و زمینهای برنامه اصالحات ارضی به مرحله اجرا درآمد و ده

میلیون دهقان تقسیم شد. برنامه اصالحات  یک و نیمدر میان  ،آنان پس از مصادره
به اجرا درآمد، موجب  ۰۷۱۸تا  ۰۷۱۵ارضی که بدون مطالعه دقیق از سال 

ای شد؛ تا آنجا که حزب کمونیست به زیادهروی دهقانی گستردههای  ناآرامی
ای را برای اصالح اشتباهات تشکیالت اصالحات ارضی اذعان کرده و برنامه تازه

, eSS :reHHSnneH ,۱۱۰۰ & debnSانجام شده اعالم کرد و به اجرا درآورد )
۱۱۰۹). 

ها، نشانده فرانسویدستپادشاه  1از سوی دیگر، در پی امضای پیمان ژنو، بائو دای
مدار ویتنامی را که از پشتیبانی امریکا برخوردار بود، به ، سیاست2نگو دین دیم

های دیم در طول حکومتش از پشتیبانی وزیری ویتنام جنوبی منصوب کرد.نخست
ها از بیم گسترش کمونیسم در آسیای جنوب /بسیار امریکا برخوردار شد و امریکایی

و کمک مالی،  ژه به حکومت ویتنام جنوبی و شخص دیم داشتندشرقی، توجهی وی
در برابر،  .(۸۱، ۰۸۳۱)ابراهیم خانی،  سرباز و اسلحه به آن کشور می فرستادند

های ویتنام جنوبی، در اعتراض به حضور نظامی آمریکا در بسیاری از کمونیست
و نیروهای  بخش خلق به مبارزه با دولت مرکزیکشورشان، در قالب ارتش آزادی

دولت ژنرال دیم به مرور محبوبیت  .(eSS :temK ,۱۱۰۹نظامی خارجی پرداختند)
های مذهبی و گرایش حکومت دیم به سوی اقلیت خود را از دست داد. تبعیض

ها، های سیاسی و دینی بوداییتوجهی به اکثریت بودایی و نفی آزادیکاتولیک و بی
 .(eSS :nSKKySroH ,۰۷۷۱) رفته رفته به بحران داخلی تبدیل شد

تداوم این وضعیت و احتمال از دست رفتن رشته امور و بیگانگی بیشتر مردم با 
ها و قدرت تر شدن آنان به کمونیستحکومت در ویتنام جنوبی که موجب نزدیک

یافتن ویت کنگ و در نهایت یکپارچه شدن کشور زیر حاکمیت کمونیستی بود، 

                                                                                                                
1. Bao Dai  
2. Ngo Dinh Diem   
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اخت. نتیجه این امر، کاهش پشتیبانی آمریکا از رژیم دیم و رهبران امریکا را نگران س
 شدن وی و برادرش در کودتایی بود که به دست ارتشیان انجام شد. کشته
دوران دولت های نافرجام و کودتاهای نظامی و غیرنظامی در  ۰۷۸۸و  ۰۷۸۱های سال

ثبات، دولت بیها همراه با به نمایش گذاردن تصویر ویتنام جنوبی بود. این حکومت
های جابرانه حکومت دیم را ادامه دادند و رویگردانی بیشتر مردم ویتنام جنوبی روش

ها بیش از نیمی از قلمرو و جمعیت کمونیست ۰۷۸۸را موجب شدند تا آنجا که تا 
مریکایی در اند. حضور چند میلیون سرباز ه بودویتنام جنوبی را در کنترل خود درآورد

در خاک ویتنام و بمباران گسترده مناطق نظامی و غیرنظامی  ۰۷۹۱و  ۰۷۸۱های دهه
های خود باز های ویتنامی را از دفاع از آرمانویتنام شمالی نیز نتوانست کمونیست

رفت تدریجی نیروهای نظامی با برون. (Gettleman & others, 1995, 121)دارد
های مالی و کاهش کمکو  ۰۷۹۱مریکا از خاک این کشور در نیمه نخست دهه ا

نظامی به دولت ویتنام جنوبی، دست ارتش ویت کنگ برای پیشروی به سوی 
 جنگ به پایان رسید.  ۰۷۹۱پایتخت ویتنام جنوبی باز گذاشته شد و سرانجام در بهار 

مقامات کمونیست ویتنام سبب شد تا سقوط سریع و دور از انتظار ویتنام جنوبی، 
، با مشکالت نداشتندبرای ادغام دو ویتنام  قبلی برنامهو که هیچگونه طرح شمالی 

بسیاری رو به رو شوند. ماهیت نه چندان متجانس سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 
فرهنگی مردم شمال و جنوب و تلخی و نفرت دیرینه ناشی از چندین دهه خونریزی 

 د. یافته رقم زسامانی را برای ویتنام وحدتبهاوضاع نا ،و جنگ مستمر
ویتنام جنوبی توسط دولت موقت  ۰۷۹۹تا هنگام وحدت رسمی دو ویتنام در تابستان 

اعتمادی مقامات ویتنام شمالی به روشنفکران شهری شد. به دلیل بیانقالبی اداره می
ویتنام جنوبی، عده زیادی از کادرهای حزبی شمال برای تصدی امور به جنوب 

ها علیه یان فعالین سیاسی جنوبی که سالفرستاده شدند که ناخرسندی بسیاری م
حکومت ویتنام جنوبی جنگیده بودند، پدید آورد. برای جلوگیری از هر گونه 
شورش، دولت کمونیستی تصمیم گرفت تا جلوی فعالیت سیاسی همه احزاب را 
بگیرد. برآوردها گویای آن هستند که در پنج سال پس از سقوط سایگون، نزدیک به 

از مردم ویتنام جنوبی با گریختن به کامبوج و یا فرار از راه دریا با هزار تن  ۱۵۱
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, debnS ,۰۷۳۳( و )۵۸، ۰۸۳۱جالی وطن کردند )ابراهیم خانی،  ،های فرسودهقایق
۰۱). 

داری بر سر کار آمدن حکومت کمونیستی در این کشور، روابط آن را با جهان سرمایه
یادی تیره ساخت. حمله ویتنام به و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تا حدود ز

کشور ، روابط این کشور با چین را نیز تیره ساخت و تنها متحد آن ۰۷۹۷کامبوج در 
  .(eSS :toee ,۱۱۰۰های جنگ سرد، اتحاد شوروی بود )در سال
داران از جنوب کشور و بیکاری فرار سرمایههای نخست پس از پایان جنگ، در سال

ی، کمبود مواد غذایی و کاهش تولیدات کشاورزی و گسترده در شهرهای جنوب
مرزی با چین، کاهش توجه بلوک شرق به این کشور و  هایصنعتی، زد و خورد

های اقتصادی توسط امریکا، اقتصاد شکننده ویتنام را دچار همچنین وضع تحریم
رفته رخ نمایان کرد. اگرچه خسارات وارده به هایی جدی نمود که رفتهچالش
های جنگ از علل اصلی خت های صنعتی، عمرانی و اقتصادی در طول سالزیرسا

بر اعتراف دولت ویتنام، بحران  عقبافتادگی اقتصادی این کشور خوانده شده، اما بنا
های سوسیالیستی پس از وحدت دو حادّ اقتصادی، نتیجه در پیش گرفتن سیاست

ها ها و مجبور کردن میلیونرخانهکردن کایویتنام، به ویژه انجام اصالحات ارضی و ملّ
های دولت، و نیز متأثر از فساد ها برای کار کردن در راستای برنامهتن از ویتنامی
 های سنگین نظامی و دفاعی بوده است.اداری و هزینه
، دولت ویتنام به جای اختیار کردن سیاست اصالحات سیاسی ۰۷۳۱از نیمه دهه 

ابرقدرت انجامید، مشی اصالحات چین را در پیش شوروی که به فروپاشی این 
گرفتند که آزادسازی اقتصاد همراه با کنترل شدید سیاسی را در نظر داشت. اقتصاد 
این کشور که تا پیش از نوسازی اقتصادی به شدت داخلی بود و بازرگانی خارجی آن 

ا شد، بمنحصر به صادرات محدود محصوالت کشاورزی و شیالت و نفت خام می
 ۰۷۳۸از  .(nmSSHnbSyI ,۰۷۷۵ ,۱رویکرد اقتصادی جدید حکومت متنوع گردید )

دولت کمونیستی ویتنام تصمیم گرفت تا با انجام اصالحات اقتصادی، انزوای سیاسی 
و درهای همگرایی با اقتصاد جهانی را به روی  شتهو اقتصادی این کشور را کنار گذا

کشور در زمینه اصالحات اقتصادی و  این .(noH yoho ,۱۱۰۵ ,۱خود بگشاید )
اجرای سیاست درهای باز تا آنجا پیش رفت که به عضویت سازمان تجارت جهانی 
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گذاری خارجی موفق عمل کرد. این امر توانست به درآمد و در جذب سرمایه
گیری وابستگی متقابل اقتصادی میان ویتنام با ایاالت متحده آمریکا و اتحادیه  شکل

ترین شرکای بازرگانی این کشور، بیانجامد )ن ک به: رحیمی بدر عنوان مهماروپا، به 
 .(۰۸۳۳و مبارک، بهمن و اسفند 

عملکرد مطلوبی را به نمایش  ۰۷۷۸تا  ۰۷۳۸اقتصاد ویتنام از زمان آغاز اصالحات در 
گذارد. در این دوران، نرخ رشد اقتصادی در ویتنام به باالی هفت درصد رسید که 

ها در میان کشورهای جهان بود. دولت همچنین با متعهد ساختن الترین رقمیکی از با
ها، خود به نوسازی اقتصادی، اقتصاد متمرکز را به کناری نهاد. آزاد نمودن قیمت

سازی شناور ساختن واحد پول ملی، تصویب قانون مالکیت خصوصی، خصوصی
گذاری خارجی رمایهتدریجی و اصالح ساختار بانکی، زمینه مساعدی را برای س

 .فراهم کرد)پیشین(
های این اصالحات اقتصادی با بیکاری گسترده و بحران ۰۷۷۷تا  ۰۷۷۸اما از 

گذاری مستقیم خارجی که ها همراه شد. سرمایهاجتماعی و افزایش کسری پرداخت
میلیارد دالر  ۸/۳آمد، از مجموع موتور محرک اقتصاد نوین ویتنام به شمار می

کاهش یافت و دولت  ۰۷۷۷میلیارد دالر در  ۸/۰به  ۰۷۷۸تعهد شده در های  طرح
گذاران خارجی، اصالح ویتنام ناگزیر شد تا برای حفظ جذابیت کشور نزد سرمایه

ساختار اقتصادی و رفع موانع و مقررات دست و پا گیر داخلی را در دستور کار خود 
 .(eSS :noyyhG ,۱۱۱۱ & noH roe ,۱۱۱۸) هدقرار د

، وضعیت اقتصادی ویتنام رو به بهبود گذارد. بازرگانی خارجی ۱۱۱۱با گذر از سال 
رشد تولید  .دوباره رونق گرفت و حجم تولیدات داخلی و صادرات فزونی یافت

 ۱۱۱۸درصد و در  ۹تا  ۸به  ۱۱۱۸تا  ۱۱۱۱های ناخالص داخلی ویتنام در فاصله سال
درصد بوده  ۹,۰۸معادل  ۱۱۰۹در سال  درصد رسید. رشد اقتصادی این کشور ۹/۹به 
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 .) Vietnam Banking Finance News, December 29,) 2020, 11است 
های جنسیتی در میزان همه، رشد اقتصادی سریع، به نابرابری درآمدها و تبعیضبا این

های های چشمگیر در دههدر واقع، ویتنام با وجود پیشرفت درآمدها، دامن زده است.
های رشد اقتصادی در میان کشورهای جهان و در حالی که یکی از باالترین نرخ اخیر

به رقابت با کشورهای  ۱۱۱۱شود که تا بینی میدر سده بیست و یکم را داشته و پیش
برنامه ، همچنان یکی از کشورهای فقیر آسیایی به شمار میرود. توسعه یافته بپردازد

که ویتنام را در سده اخیر به بیست و یکمین  1اصالحات اقتصادی با نام دوی موی
آزادسازی تجارت خارجی و تغییر کامل صادرکننده بزرگ جهان تبدیل کرده و زمینه 

ورده، نتوانسته تغییرات بنیادین در نظام سیاسی و اجتماعی آرا فراهم  داریکنظام بان
دچار  ویتنام پولیتبورو اعالم کرد که بانک مرکزی ۱۱۱۱در این کشور پدید آورد. 

فساد شدید و ناکارآمدی مدیریت گسترده است. در زمینه مالکیت خصوصی، دولت 
های اقتصادی درصد از بخش ۷۱و حدود  هاستهمچنان مالک بسیاری از زمین

درآمد خصوصی شده، به رهبران پیشین حزب یا فرزندان ایشان داده شده است. 
بوده در جهان(  ۰۵۷ر در سال )رتبه دال ۳۱۱۱حدود  ۱۱۱۱سرانه هر ویتنامی در سال 

فقرزدایی در  مربوط به ویتنام را برای دنبال کردن بند متحد سازمان مللاگرچه و 
 ۸,۹حدود بنا به آمارهای رسمی، گانه توسعه هزاره تشویق کرده است،  ۰۹اهداف 

 ,CIA World Factbookدرصد مردم این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند

July) (2022.  
کرده و اقتصاد ویتنام به رغم برخورداری از نیروی کار فراوان، تحصیلدر مجموع، 

های اخیر افزایش و در حالی که امید به زندگی در این کشور در سالکوش، سخت
ترین نظام آموزشی در میان ده کشور عضو آسه آن در جنوب یافته و دارای باکیفیت

فساد  کل دستمزد اندک نیروی کار، بیکاری،همچنان با مششرقی آسیا است، اما 
تورم باال، و تبعیض قومی و مذهبی چشمگیر در  های فرسوده،زیرساخت گسترده،

آلودگی شدید هوا و نابودی دست به گریبان است.  های اقتصادیاختصاص فرصت
روند. محیط زیست از دیگر مشکالت اقتصادی و اجتماعی در این کشور به شمار می

                                                                                                                
1. Đổi Mới  



 439 |  اری شهیماندانا ت

ها از هشتاد درصد جنگلهای توسعه اقتصادی سریع، حدود دنبال اجرای برنامهبه 
 .پدید آمده است تر میان شهر و روستااند و شکاف عمیقمیان رفته

 های ساختار سیاسی دولت در ویتنامبه ویژگی نگاهی
، باید گفت که از هنگام در این کشور های ساختار سیاسی دولتاز نظر ویژگی

، با وجود تشکیالت گوناگون دولتی و ۰۷۹۹وری سوسیالیستی ویتنام در تشکیل جمه
حکومتی، اقتدار واقعی و هدایت امور در ویتنام در انحصار حزب کمونیست بوده 

گذاری و امور کشوری و لشگری، از های مهم مرتبط با قانوناست و همه تصمیم
ه شده و به نهادهای گرفت حزب ویژه توسط اعضای دفتر سیاسیسوی این حزب و به

شوند. همه مقامات و صاحب منصبان دولتی و نظامی، عضو حزب حکومتی ابالغ می
توسط کنگره که هر پنج سال یک بار  ،کمونیست هستند. سوگیری حزب کمونیست

گردد. کنگره شود، تعیین میهای بسیار حیاتی و مهم تشکیل میبرای گرفتن تصمیم
نماید. کمیته مرکزی حزب کمونیست، انتخاب میحزب، اعضای کمیته مرکزی را 

کند. گیری کشور است، انتخاب میترین مرجع تصمیماعضای دفتر سیاسی را که عالی
-عالی ،شود. دبیرکلدبیرکل حزب نیز توسط دفتر سیاسی کمیته مرکزی انتخاب می

ترین مقام حزب و به تعبیری، قدرتمندترین شخص کشور است و اگرچه از حیث 
المللی دارای جایگاه دولتی نیست، اما به لحاظ اقتدار داخلی از سوی می و بینرس

 .(Ird۰ ,۱۱۱۱شود )کشورهای خارجی به عنوان شخص اول کشور خوانده می
گذاری و ویتنام، مجلس ملی تنها مرجع قانون ۰۷۳۱به موجب قانون اساسی سال 

تشکیل شده که با رأی عضو  ۱۱۱ حدود ترین رکن کشور است. مجلس ملی ازعالی
شوند. مجلس وظیفه آغاز و پایان مستقیم مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب می

های جنگ، بررسی و تصویب قوانین، اصالح قانون اساسی، بررسی و تصویب برنامه
دولت و بودجه ساالنه، وظیفه انتخاب و برکنار نمودن اعضای شورای حکومت و 

یس کل نهاد عالی نظارتی خلق و ئیس دیوان عالی و رئر شورای وزیران، انتخاب
 .(dibIنظارت بر فعالیت آنها را بر عهده دارد )

یس کشور، در امور داخلی ئجمهور به عنوان ریسئهمچنین به موجب قانون اساسی، ر
از سوی مجلس ملی و از میان نمایندگان  و و خارجی  ویتنام نمایندگی خواهد نمود

جمهور، یسئمجلس انتخاب شده و در برابر مجلس مسئول است. دوره تصدی ر
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جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و یسئمعادل دوره مجلس ملی است. ر
های مجلس ملی و یا ریاست شورای امنیت و دفاع را بر عهده دارد. مطابق با قطعنامه

جمهور از اختیار عزل و نصب اعضای دولت و اعالن یسئائمی مجلس، رهای دکمیته
جنگ و یا وضع حالت فوق العاده برخوردار است. قانون اساسی ویتنام همچنین 

وزیر، وزرا و دیگر اعضا وزیر، معاونان نخستتصریح دارد که دولت از نخست
زام شامل وزرای وزیر باید عضو مجلس ملی باشد اما این الشود. نخستتشکیل می
 .(dibIشود )کابینه نمی
کالن شهر تقسیم شده است. هر یک از این بخش های  پنجاستان و  ۱۳ویتنام به 

اداری، دارای یک شورای خلقی و یک کمیته خلقی هستند. شوراهای خلقی بیانگر 
آیند. این ها به شمار میترین نهاد نظارتی در استانحاکمیت محلی کشور و عالی

کنند و وظیفه آنها تشکیل کمیته خلقی و ها به طور مستقیم اعمال مدیریت نمیشورا
ها است که به عنوان نهادهای اجرایی عمل کرده و وظایف انتخاب اعضای این کمیته

 شوند و طبیعتاًی مردم انتخاب میأمدیریتی داخلی را برعهده دارند. اعضای شورا با ر
راهای خلقی همچنین از رعایت شدن قوانین یید حزب کمونیست هستند. شوأمورد ت

های محلی اطمینان حاصل کرده و وظیفه نظارت بر ها و بودجهو مقررات در طرح
, AdC demyI kooKieeSحفظ و توسعه نیروهای مسلح محلی را برعهده دارند )

yoHhoml ۱۱۱۱). 
ی مانده، با آنکه ویتنام همچنان از نظر قانونی، کشوری تک حزبی و کمونیستی باق

های عقیدتی در زمینه توسعه اقتصادی به عنوان اولویت ملی، از پایبندی به چارچوب
های رایج کمونیستی و اهمیت کمتری برخوردار است و اشاره به برخی واژه

های سیاسی، تنها با هدف حفظ ساختار سیاسی سوسیالیستی در قوانین و سوگیری
داری و آزاد، مورد قبول و اقتصاد سرمایهپذیرد و اصل و مبنای متمرکز صورت می

 .(Ird۱ ,۱۱۱۱تأیید حزب کمونیست و دولت و رهبران ارشد کشور است )
در این  تنها حزب مجاز و قانونی 1های حزبی، حزب کمونیست ویتناماز نظر فعالیت

است و فعالیت هرگونه حزب و تشکل سیاسی غیرکمونیستی ممنوع است. این  کشور
                                                                                                                
1. Dang Cong San Viet Nam  
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 ,Xinhuanet) میلیون عضو رسمی داشته است ۱,۸بیش از  ۱۱۱۰حزب در سال 

January 18, 2022) .  حزب کمونیست جدای از تسلط کامل بر دولت و اداره امور
ای کشور، در امور اجتماعی و روابط روزمره مردم نیز حضوری پر رنگ دارد و شبکه

قتداری را حفظ های اجتماعی حضور با اهمه الیه از کادرهای حزبی در تقریباً
ای وابسته به حزب های تودهاند. همه شهروندان ویتنامی باید با یکی از سازمان کرده

مرتبط باشند. همه مدیران دولتی و مقامات لشگری در برابر نمایندگان حزب 
 .(eSS :nobniemehgo ,۱۱۱۱) کمونیست مسئول و پاسخگو هستند

کند. در زیر مجموعه خود هدایت میهای گوناگونی را حزب کمونیست ویتنام تشکل
های صنفی و کارگری و دانشجویی در ویتنام وابسته به حزب ها و تشکلهمه اتحادیه

نمایند. رهبران و رؤسای این کمونیست هستند و مشی حزب را دنبال و اعمال می
های حزب ها همگی از مقامات حزبی هستند و در هماهنگی کامل با سیاستتشکل

ترین تشکل وابسته به حزب کمونیست، کنند. مهممشی دولت عمل می کمونیست و
ای طرفدار دولت و حزب های تودهاست که همه جنبش 1جبهه میهنی ویتنام

کمونیست را زیر پوشش خود دارد. دولت ویتنام این جبهه را بنیان سیاسی قدرت 
 مردمی و وظیفه آن را گسترش همبستگی ملی و وحدت فکری در موضوعات

های اجتماعی خود، از جمله کند و اجرای بسیاری از برنامهاجتماعی توصیف می
برنامه فقرزدایی را به این جبهه واگذار کرده است. جبهه میهنی ویتنام همچنین 

های دینی و مذهبی دولت را برعهده داشته و شماری از مسئولیت اجرای سیاست
شود نماینده مردم خوانده می ،میهنیهای رسمی دینی را زیر پوشش دارد. جبهه گروه

ل ئو قانون اساسی و همچنین قوانین عادی ویتنام نقشی ویژه برای جبهه میهنی قا
اند و همراه با خواندن جبهه به عنوان نماینده مردم، مجوز دخالت و نظارت در شده

ه نامزدهای هم اند. بر همین پایه، تقریباًامر انتخابات را در اختیار جبهه میهنی گذاشته
شوند. کنفدراسیون عمومی شرکت در انتخابات، از سوی جبهه معرفی و تأیید می

های زیر های کارگری و اتحادیه جوانان کمونیست هوشی مین، از دیگر گروهاتحادیه
 .Hasan &) (Onyx, 2008, 219پوشش جبهه میهنی ویتنام هستند 

                                                                                                                
1. Vietnam Fatherland Front   
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غیر از حزب کمونیست مجاز به با توجه به این که هیچ حزب و تشکل سیاسی به 
های مخالف همگی در بیرون حضور و فعالیت در درون کشور نیست، احزاب و گروه

از مرزها و بیشتر در کشورهای اروپایی، امریکا و استرالیا هستند و تحرکاتی محدود و 
گذاری را در درون پراکنده و بدون تأثیرگذاری چشمگیر مانند راهپیمایی و بمب

ها و احزاب را اند. دولت ویتنام این گروههلیه دولت کمونیستی سامان دادویتنام ع
های آنان شوند. های میزبان خواسته مانع فعالیتغیرقانونی خوانده و همواره از دولت

، حزب اقدام خلق 1ها عبارتند از اتحاد ویتنامی مشروطه سلطنتیترین این گروهمهم
های که مسئولیت برخی عملیات 4لت ویتنام آزادو دو 3، بنیاد مونتاگنارد2ویتنام

 .(dibI ,۱۱۰) تروریستی در داخل ویتنام را برعهده گرفته است
از نظر جایگاه نیروهای مسلح در ساختار سیاسی قدرت، با وجود پایان جنگ و حاکم 
شدن آرامش نسبی و روبرو نبودن ویتنام با تهدید نظامی جدی، نیروهای مسلح و 

نان اهمیت و اقتدار داخلی و احترام خود میان مردم را حفظ کرده و نظامیان همچ
ها و هدایت امور برعهده دارند. بیشتر مقامات ارتشی، گذارینقش مهمی در سیاست

کاران جنگ و از نظامیان پیشین هستند. همه مقامات حکومتی و حزبی ویتنام، کهنه
نحوی با حزب کمونیست و  لشگری از اعضای برجسته حزب کمونیست بوده و یا به

تعلیمات آن مرتبط هستند. حضور نظامیان در میان نمایندگان مجلس ملی نیز 
 .(Ird۰ ,۱۱۱۱) استچشمگیر 

ترین در این میان، نگهداری ساختار سیاسی همراه با توسعه اقتصادی کشور، مهم
دور  ها، بهگذاریهای اخیر بوده و همه سیاستهدف حزب کمونیست ویتنام در سال

اند. از آنجا که از دید رهبران ویتنامی، حفظ ساختار سیاسی این دو محور شکل گرفته
کشور در گرو بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش در معیشت مردم است، سیاست 
خارجی نیز بیشتر تحت تأثیر مالحظات اقتصادی بوده است. برخی تنگناها و 

بل اجبارهای اقتصادی و توجه به منافع طوالنی مدت و پای نهادن در راه غیرقا

                                                                                                                
1. Vietnamese Constitutional Monarchist League  
2. People Action's Party of Vietnam  
3. Montagnard Foundation  
4. Government of Free Vietnam  
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های ه کمکئبازگشت اصالحات اقتصادی موجب شده دولتمردان ویتنامی در برابر ارا
هایی نشان داده و از اصول عقیدتی و ملی اقتصادی و مالی و فنی خارجی، نرمش

 خود، به صورت مقطعی یا تاکتیکی، عدول نمایند. 
ور رسمی از نظر توجه به کیش شخصیت در این کشور، باید گفت که در ویتنام به ط

ها تبلیغی انجام های ذاتی رهبران و شخصیتهای فردی و تواناییدرباره ویژگی
های کاری فرد، تنها در قالب عملکرد های شخصیتی و تواناییشود و برجستگی نمی

گذار یابد. هوشی مین، رهبر و بنیانوی در مسیر اهداف حزب کمونیست انعکاس می
گاه در  ،مرام و زندگی وی ،است و تبلیغ پیرامون افکارویتنام نوین از این امر مستثنی 

 شود. حد افراط در سطوح گوناگون انجام می
های سیاسی و مسئولین دولتی و حزبی در ویتنام به ظرفیت شخصی خود فاقد چهره

جایگاه و اقتدار و توان تأثیرگذاری هستند و معروفیت آنها تا هنگامی پایدار است که 
باشند. به سخن دیگر، اقتدار و کفایت شخصی بدون تأیید  های رسمیدر سمت

آید و بسیار رخ حزب کمونیست، پشتوانه سیاسی و اجتماعی همیشگی به شمار نمی
های سیاسی، دولتی یا نظامی به دلیل تغییر فضا در حزب ترین چهرهداده که سرشناس

جال از صحنه های مهم خود کنار گذاشته شده و بدون جنکمونیست، از مسئولیت
اند؛ بی آنکه در پی درست کردن جناح و گروه برای حفظ موقعیت خود و یا رفته

  .(۳۸، ۰۸۳۱بازگشت به صحنه قدرت و حکومت برآیند )ابراهیم خانی، 
های ویتنام شمالی و جنوبی ، دولت۰۷۱۱از نظر رعایت حقوق بشر، از میانه دهه 

ی و مذهبی پیشه کردند. در حالی که های نژادمشی برخورد متفاوتی را با اقلیت
شدن رسمیت برای لئها و قاهای شمالی شیوه اعطای برخی خودمختاریکمونیست

زبان و فرهنگ آنان به امید جذب تدریجی ایشان در جامعه بزرگتر ویتنامی را 
های برگزیدند، ویتنام جنوبی شیوه اعمال حکومت از مرکز و اسکان دوباره کاتولیک

های قومی در مناطق مرتفع مرکزی را های اجدادی اقلیتاز شمال در زمین رانده شده
 .(Ird۱ ,۱۱۱۱)اختیار نمود 

پذیری عامه مردم و نیز اقتدارگرایی و توفیق دولت در امروزه، به دلیل روحیه تحمل
شمار میان اقوام حاکم ساختن نظم و قانون در کل کشور، با وجود گوناگونی نژادی بی

عادی بوده و خطری بالقوه  ویتنام، روابط اجتماعی میان آنان در این کشور نسبتاًدر 
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های نژادی در ویتنام و روند. اما مسأله اقلیتبرای ثبات و امنیت کشور به شمار نمی
های های حکومتی نسبت به آنان در سالمطالب منتشر شده پیرامون فشارها و تبعیض

های غیردولتی اروپایی و امریکایی ای غربی و سازمانهاخیر، به اهرم فشارهای دولت
ها و نهادهای بینالمللی علیه دولت ویتنام و موضوع مطرح و همچنین برخی سازمان

 در گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه ویتنام با این کشورها تبدیل شده است. 
کل ویتنام در  ۰۷۹۱در بخش شمالی و از سال  ۰۷۱۵از نظر آزادیهای مذهبی، از سال 

پیروان مذهب کاتولیک با محدودیت روبرو شدند و کلیساها و دیگر مراکز آنها تعطیل 
یان نیز چه در دوران پیش از وحدت دو ویتنام و ئ. بوداگذاشته شد و در اختیار دولت

 Reporters without)اند چه پس از آن، همواره زیر فشارهای دولتی بوده

Borders, July 2008). تری در برابر دولت ویتنام مشی منعطف ۰۷۷۱ از سال
های غربی و ها در پیش گرفت و مسیحیان این کشور با پشتیبانی دولتکاتولیک

های تشکیالت مسیحی بیرون از کشور، با وجود ناخرسندی دولت ویتنام، در کمک
 ها هستند. حال بازسازی کلیساها و دیگر اماکن کاتولیک

داران کمتر شده و گرایش به سوی دین، ها نسبت به دینیدر ویتنام امروز، سختگیر
ین بودا است. بیشتر ئبه ویژه در میان زنان رواج یافته و این گرایش بیشتر معطوف به آ

مردان، به ویژه در بخش شمالی ویتنام، بدون اعتقاد دینی هستند و چند دهه حاکمیت 
ور، تأثیر قابل توجهی در کمونیستی و تبلیغات ضد دین در مراکز آموزشی این کش

های دینی در دینی بخش بزرگی از جمعیت برجا گذاشته است. در مجموع، فعالیتبی
های وضع شده از سوی حزب کمونیست ویتنام در چارچوب منافع ملی و محدودیت

های حکومتی های دینی و مذهبی فعال در ویتنام حساسیتقابل تحمل است و تشکل
ها غالبا دارای ارتباط نزدیک با نهادهای مسئولین این تشکلکنند و را مراعات می

 حکومتی هستند. 
رود و به ینی خاص، امتیازی حکومتی به شمار نمیئبه این ترتیب، پیروی از دین و آ

. است.ای منفی سبب ساختار کمونیستی حکومت، وابستگی آشکار به ادیان، نکته
دگان مسیحیت و ارتباط کلیسا با مراکز همچنین به سبب پیشینه استعماری ترویج دهن

های دولتی قدرت دینی و سیاسی در اروپا و امریکا، آن دسته از وابستگان به دستگاه
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 USIP) شوندکه به این دین گرایش یابند، با احتمال از دست دادن شغل روبرو می

Fact Sheet, April 20, 2022). 

ها در ویتنام همگی زیر نظر حزب از نظر آزادی مطبوعات، باید گفت که رسانه
نمایند و به کمونیست و نهادهای حکومتی فعالیت نموده و مشی رسمی را دنبال می

های رسمی ها و سیاستالمللی، پیرو دیدگاهویژه در زمینه موضوعات ملی و بین
هستند. مطابق قانون مطبوعات، هرگونه زیر پرسش بردن مشروعیت دولت مردمی و 

ها در ویتنام در مقایسه با با این همه، رسانه. شوده نظام جرم خوانده میتبلیغات علی
دیگر کشورهای کمونیستی از آزادی عمل بیشتری برخوردار بوده و مطالب خواندنی 

ل جنجالی ئآورند که بیشتر درباره مساو جالب توجه برای مخاطبین خود فراهم می
ای برخی مقامات دولتی و مفاسد هغیرسیاسی، افشای گاه و بیگاه سوء استفاده

ها و به ویژه مطبوعات در اجرای قوانین اجتماعی و اقتصادی هستند. رسانه
نمایند و بارها رخ داده که طرح و های جدید داخلی نقش مهمی بازی می سیاست

ای با توجه ویژه مطبوعات و مطرح شدن ایرادها و نقایص آن، مورد بررسی الیحه
کفایتی ر قرار گرفته است. پرداختن به اخبار و مطالبی درباره بیدوباره و تجدید نظ

برخی مسئولین دون پایه، قطع برق، گسترش مواد مخدر در میان نسل جوان، فساد 
عادی  اداری، قاچاق، فحشا و نیز ضرورت تسریع در اصالحات اقتصادی، امری تقریباً

ی مین در این زمینه در مطبوعات امروزی ویتنام است و نشریات چاپ شهر هوش
 .(dibIپیشتاز هستند )

خبرنگاران و گزارشگران مطبوعات در ویتنام از نفوذ قابل توجهی برخوردار هستند و 
ها دادن هدیه به خبرنگاران از سوی مسئولین برخی نهادهای دولتی و مسئولین شرکت

شتن های اقتصادی و بازرگانی ویتنامی برای جلب نظر ایشان و یا نوو بنگاه
ها، امری ها در این نهادها و بنگاههای مثبت و یا پرهیز از افشای سوء استفاده گزارش

رود و گهگاه اخباری دال بر تحت پیگرد قرار گرفتن خبرنگار یا معمول به شمار می
ای به اتهام اخاذی از مقامات و مسئولین دولتی و مدیر مسئول روزنامه یا نشریه

ها ه تخریب شخصیت و یا افشای نکات منفی آنان در رسانهاقتصادی و تهدید آنان ب
 شود. منتشر می



 0430 تابستان|  93شماره |  مهشتسال  | یپژوه فصلنامه دولت | 403

ها و نشریات ویتنامی عضو رسمی حزب کمونیست از آنجا که سردبیران همه روزنامه
و مورد اعتماد حاکمیت هستند، مسئولیت مطالب منتشره مستقیما برعهده آنان نهاده 

همه، مشکالت دهد. با اینتخلف از مقررات به ندرت رخ می ،شده و به همین علت
گیر های مطبوعاتی گاه دامنناشی از خروج از محدوده مجاز تعیین شده در فعالیت

هایی ها و مجالت و همچنین مسئولین و نویسندگان شده و مجازاتبرخی روزنامه
 ه دنبال داشته استچون توقف انتشار و برکناری مسئولین و یا زندان و جریمه را ب

(Ird۰ ,۱۱۱۱).  
در حوزه کتاب، وزارت فرهنگ و نشریات ویتنام مسئول نظارت بر چاپ و نشر 

های انتشاراتی است. چاپ و نشر کتاب در ویتنام تابع ممیّزی کتاب و فعالیت بنگاه
های فراوانی به غیرمنعطف حکومتی است، اما با وجود نظارت و کنترل دولتی، کتاب

 رسند. رقانونی و در تیراژ باال به چاپ رسیده و به دست عالقمندان میطور غی
های ها و سیاسترادیو و تلویزیون در ویتنام دو نهاد جداگانه و بازگوکننده دیدگاه

رسمی دولت و حزب کمونیست ویتنام هستند. رادیو و تلویزیون نیز زیر نظارت 
ران کل این دو سازمان از اعضای کنند اما مدیوزارت فرهنگ و نشریات فعالیت می

شوند. آژانس خبری ویتنام وزیر منصوب میحزب کمونیست هستند و توسط نخست
رسانی رسمی ای در امر اطالعنیز تنها خبرگزاری کشور است که فعالیت گسترده

برعهده دارد. مدیر کل آژانس خبری ویتنام از اعضای حزب کمونیست و منصوب 
نماید. های خبری حزب کمونیست و دولت را اعمال میستوزیر است و سیانخست

از موانع رسمی فعالیت در  های خبری خارجی معموالًخبرنگاران و نمایندگان آژانس
ویتنام گالیه داشته و مقررات دست و پا گیر و نبود امکان رفت و آمد آزادانه و 

ت و اطالع رسانی آزاد گفتگو با مردم و همچنین کنترل نهادهای امنیتی را مانع فعالی
 .(dibIمی دانند )

های جمعی در ویتنام دولتی در حوزه فضای مجازی نیز با توجه به این که رسانه
کند، با فراگیرشدن کاربرد هستند و هیچ رسانه مخالفی در این کشور فعالیت نمی

نیز به اند. دولت های خود را از این راه ادامه دادهاینترنت، مخالفین حکومت فعالیت
کند و بسیاری از رویارویی پرداخته و همه اطالعات ورودی شبکه را کنترل می

های اخیر توانسته بود فضایی اگرچه اینترنت در سالها را فیلتر کرده است. سایت
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نوشته  ۱۱۰۳تنفسی برای جامعه مدنی فراهم کند، اما قانون امنیت سایبری که از سال 
مد و به کنترل بیشتر فضای مجازی انجامیده است. در به اجرا درآ ۱۱۱۱شد، از سال 

عفو دو دهه اخیر، صدها بالگر و فعال اینترنتی در این کشور دستگیر شده اند. 
 ، نام برده است«1زندانیان آگاه»های سالیانه خود، از آنان به عنوان الملل در گزارش بین

) Amnesty (International, April 17, 2022.  سال  ازگزارشگران بدون مرز نیز
 Reporters (در جهان خوانده است.« دشمن اینترنت»ویتنام را پانزدهمین  ۱۱۱۳

without Borders, July 2008 (BBC News, 2009.  گزارشگران  ۱۱۱۰در سال
اعالم  ۰۹۵کشور جهان،  ۰۳۱بدون مرز رتبه آزادی مطبوعات در ویتنام را در میان 

 sSGemKSmn tbKoehK)ترین آمارها در جهان خواند کنندهی از نگرانکرد و آن را یک
iemISmn ,cSo ۰۸ ,۱۱۱۰). 

 
سسات مطالعاتی آلمان تدوین شده، میزان کامیابی ؤدر نمودار باال که توسط یکی از م

شاخص به خوبی  ۰۸در توسعه اقتصادی و ناکامی در توسعه سیاسی در ویتنام بر پایه 
 .(Ird۱ ,۱۱۱۱)ست نمایش داده شده ا

 و وضعیت توسعه سیاسی دولت در ویتنامتوسعه سیاسی های نظریهنسبت میان 

                                                                                                                
1. Prisoners of Conscience  
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در  1مندیکه زمینه دولت ۱۱۱۱تا  ۰۷۹۱بررسی شرایط موجود در جامعه ویتنام از با 
بر امور سیاسی کشور فرمان  کمونیست دولت  حزب ـکشور ویتنام فراهم آمده و 

های کالسیک توسعه، باال رفتن سطح رسد که برخالف نظریهطور به نظر میرانده، این
ساز افزایش نتوانسته است زمینه ،مردم در ویتنام و آگاهی و رفاه اقتصادی سواد

در واقع، از پنج طبقه اصلی این کشور شود.  آنان در ساختار سیاسی مشارکت سیاسی
ساالری در یک جامعه توانند زاینده مردمکه برینگتون مور بر این باور بود که می
اند دست به توسعه سیاسی دولت بزنند. باشند، هیچکدام در جامعه ویتنام نتوانسته

و به همراه پا گرفتن حزب کمونیست ویتنام رفته رفته  ۰۷۱۱داران بزرگ از دهه زمین
درصد نیروی کار  ۸۱از شمارشان کاسته شد. طبقه کارگران روستایی اگرچه بیش از 

2022AdCldemyIl ) دهندا تشکیل میدر ویتنام ر kooKieeSdl yoHhoml)  و
های موجود هستند، اما توان و آگاهی پیش بردن ایده توسعه خواهان رفع تبعیض

سیاسی دولت را همچنان ندارند. طبقه کارگران شهرنشین نیز اگرچه از سطح امکانات 
ی بیشتری برای پیشبرد توان انتظار داشت که انگیزه و آگاهباالتری برخوردارند و می

های توسعه سیاسی داشته باشند، اما هنوز شمارشان اندک است و اغلب نیز برنامه
اند. ساز به شهرها آمدهوهمان مهاجران روستایی هستند که برای کار در بخش ساخت

کند و کنفدراسیون سراسری کارگران ویتنام نیز زیر نظر حزب کار میاز سوی دیگر، 
 ،خورد. طبقه چهارمکارگری مستقلی در این کشور به چشم نمی هیچ اتحادیه

ساالرانه چندان روشن نیست های مردمبورژوازی است که موضعش در برابر خواسته
مین کند. در أدولت تحزب ـ دهد منافعش را از راه همکاری با و بیشتر ترجیح می

مقامات دولتی پیشین یا نوپاست و بیشتر شامل  هنوز در ویتنام طبقه بورژوازی واقع،
شود که برای گرفتن مجوزها و زمین و سرمایه و غیره به فرزندان مقامات کنونی می

های د به دنبال برنامهتواناند. بنابراین برخالف نظر مور، این طبقه هم نمیدولت وابسته
ساالری باشد. پنجمین گروه اجتماعی، حقوق مردم توسعه سیاسی دولت و برپایی

به دو گروه کارمندان دولت و کارمندان  نن و طبقه متوسط هستند. اینابگیرا
شوند که هر دو گروه همچنان ارتباط از باال به پایین های خارجی تقسیم می شرکت

                                                                                                                
1. Stateness 
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اند و حتی برخی از آنها شریک فسادهای دولتی دولت را حفظ کردهحزب ـ خود با 
  .هم هستند

و تمایل آن به نزدیکی به ملت نیز  دولت ماهیت قدرتحتی اگر در نظر بگیریم که 
دولت مقتدر یک در ویتنام تواند مهم باشد، های توسعه سیاسی میدر پیشبرد برنامه

سر کار است که کنترل همه نهادها را به دست دارد و ارتش و پلیس بر سوسیالیستی 
  .دارند چشمگیر قوی همه جا حضور

زمینه توسعه اقتصادی و باز گذاردن  های دولت برای فراهم آوردنهمچنین کوشش
ساز آهنگ رشد باالی که زمینه ،های خارجیگذاریبازارهای داخلی به روی سرمایه
ویتنام را از فقر اقتصادی ناشی از  اگرچه توانسته اقتصادی در این کشور شده نیز

های فتهای اقتدارگرایی سیاسی را نیز، به پشتوانه پیشرها جنگ برهاند، اما پایهسال
تر کرده است. در واقع، آنچه توانسته است از میزان برخوردها نسبی اقتصادی، محکم

میان مخالفان مشی سیاسی حاکم و دولتمردان ویتنامی بکاهد، نه توسعه سیاسی و 
 اقتصادی، بلکه تداوم سرکوب معترضان در این کشور بوده است. 

م آوردن زمینه بسیج جامعه نیز با نگاهی به چهار شاخص اصلی کارل دویچ در فراه
توان دید که مردم ویتنام اگرچه از نظر اقتصادی دارای شرایط زیست بهتری می

از نظر فرهنگی امکان دسترسی به اطالعات آزاد را ندارند و آزادی بیان و  اما هستند،
از نظر اجتماعی نیز نه تنها حقوق بشر مطبوعات در این کشور بسیار محدود است. 

های مدنی نیز شوند، بلکه آزادیسیاری از موارد برخالف قوانین موجود نقض میدر ب
اند و این امر سبب مهاجرت صدها هزار های اخیر به شدت محدود بودهدر دهه

های قومی و مذهبی نیز به صورت ویتنامی به دیگر کشورها شده است. اقلیت
هنوز  نیز از نظر جمعیتید. انهای سیاسی و اقتصادی بودهسیستماتیک مورد تبعیض

کنند و از نظر سیاسی، تنها درصد مردم در روستاها زندگی می ۸۱نزدیک بیش از 
 . پذیر استامکان امکان مشارکت سیاسی از راه فعالیت در چارچوب حزب کمونیست

سیاسی  هایخواه در این کشور با تکیه بر آموزهبه این ترتیب، الیگارشی تمامیت
وعیت سامانه سیاسی خود را فراهم آورده و به جای انجام نوسازی کمونیسم، مشر

ها، آنان را در خدمت کوشد تا با بسیج سیاسی تودهسیاسی در ساختارهای موجود، می
هدایت شده و مطلوب خود قرار دهد. این نوع از بسیج همگانی،  اقتصادی توسعه
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ارتباطات اجتماعی خاص ای از مستلزم وجود حزبی واحد و متصلب همراه با شبکه
خورد. این که هم اکنون نمونه آن در ویتنام به چشم می ،(۵۸، ۰۸۹۸است )بدیع، 

وفاداری اجباری عامه همراه با توسل به زور، امکان پیروز شدن بر بسیاری از 
پیوسته تکرار شده رسیدن به اهداف  مشکالت را برای دولت فراهم آورده و خواستِ

ت و ثروت( و درخواست از خودگذشتگی موقت )درآمد اندک، عالی )برابری، عدال
های محدود و غیره( را در نزد مردم موجه جلوه داده است. در نابرابری سیاسی، آزادی

گیرانه، موجب کاهش دسترسی آزاد مردم ای از دستورهای سختهمان حال، مجموعه
قتدرانه از سوی نخبگان ای مبه اطالعات و پیروی آنان از دستورهایی شده که به گونه

 اند.   حکومتی داده شده
تواند با بهبود از سوی دیگر، دولت ـ حزب در ویتنام به خوبی آگاه است که می

های بزرگ جهان، زمینه کسب روابط اقتصادی خود با کشورهای همسایه و قدرت
سی مشروعیت و تقویت بنیه اقتصادی کشور برای تداوم بخشیدن به اقتدارگرایی سیا

تاکنون در حالی که در حوزه اقتصادی الگوی  ۰۷۳۸را فراهم آورد. از این رو، از سال 
ای نئولیبرالیسم مبتنی بر اقتصاد آزاد در این کشور به اجرا درآمده و روابط گسترده

میان ویتنام و کشورهای عضو آسه آن در منطقه جنوب شرق آسیا پدید آمده، در 
های بزرگ اقتصادی و اقتصادی خود را با دیگر قدرت حال ویتنام روابط سیاسیعین

 .(Cihbo ,۰۷۷۳ ,۰۰۰۱)نیز تقویت کرده استرا  جهان مانند چین و روسیه 
های یکصدمین در سفری که به ویتنام داشت، توانست جشن ۱۱۰۹نگارنده در سال 

سالگرد انقالب کمونیستی در روسیه که بسیار باشکوه و با حضور شمار زیادی از 
های جهان که به دعوت دولت ـ حزب ویتنام به شهر مقامات روس و دیگر کمونیست

هوشی مین آمده بودند، را از نزدیک ببیند و با پیوندهای همچنان مستحکم میان ویتنام 
 اش در دوران جنگ سرد آشنا شود. پیمانان قدیمیبا هم

د ویتنام در آسیا نیز توان دید که سامانه های سیاسی در کشورهای متحدر واقع، می
اند. از این رو، کمابیش بر پایه سنت اقتدارگرایی در جوامع شرقی آسیایی شکل گرفته

های سیاسی موجود و نبود ساختار جایگزین برای رسد که با توجه به سنتبه نظر می
ساختارهای سیاسی موجود در کشورهایی مانند ویتنام، حتی در صورتی که اصالحات 

در درون ساختارهای سیاسی موجود و تحول تدریجی در زمینه توسعه و تغییرات 
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ساالری، سیاسی دولت از راه تقویت نهادهای کنترل و نظارت، توجه بیشتر به شایسته
ها و پاسخگوسازی گیریفراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر شهروندان در تصمیم

ی در این کشور به تدریجی حزب ـ دولت انجام شود، باز هم روند توسعه سیاس
ساالری نه چندان مردم»توان آن را ای پیش خواهد رفت که به الگویی که میگونه
  انجامد.نامید، می« آزاد

گرایانه رفتار کرده از سوی دیگر، این کشور در حوزه سیاست خارجی چنان عمل
آمریکا است که حتی روابط خود با مهمترین دشمن ایدئولوژیکش یعنی ایاالت متحده 

های را با هدف کسب منافع اقتصادی و مشروعیت سیاسی بهبود بخشیده و در سال
اخیر توانسته است روابط بازرگانی خود با اتحادیه اروپا و ایاالت متحده آمریکا را به 

ساز ( و زمینه۸۱، ۰۸۷۹طور چشمگیری گسترش دهد )حاجی یوسفی و حبیبی، پاییز 
المللی نسبت به شرایط سیاسی موجود در این دهای بینها و نهاکاهش انتقادات دولت

آفرینی در عرصه توسعه کشور شود. در برابر ادعاهای آمریکا و فرانسه در زمینه نقش
های جنگ»بریتانیایی: سیاسی دولت در ویتنام، به گفته نیک داویس، روزنامه نگار 

شکست  ،به دنبال آن بودندآمریکا در ویتنام در رسیدن به اهدافی که  فرانسه و طوالنی
. اینک واقعیت این است که یک دولت اقتدارگرای سوسیالیست با برداشتی خوردند

آزاد از اقتصاد نئولیبرالیستی، زمینه را برای گرفتن پول و حق مردم ویتنام و پر کردن 
جیب شمار اندکی از نخبگان سیاسی که چهره واقعی خود را پشت شعارهای انقالبی 

اند، در ویتنام پدید آمده است. ادعای رهبران ویتنام مبنی بر سوسیالیست دهپنهان کر
ای بودن، تبلیغات توخالی است و ادعای آمریکا و فرانسه مبنی بر برپایی سامانه

 .(coibSn ,۱۱۰۱)« ساالر در این کشور، دروغی بیش نیست. مردم
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