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  :ويتنام
  جنگی که اياالت متحده در آن به زانو درآمد

٢  

  ھااستيالی فرانسوی

  .برای بندگی آماده بودند] ھاويتنامی[ھا رد ھندوچين شدند، آنامیھا واھنگامی که فرانسوی

ِپال دومر، فرماندار ھندوچين
١  

اگر چه مبلغين مذھبی و بازرگانان .  ھا در اواخر قرن نوزدھم، ويتنام ملت مستقلی بودپيش از فتوحات فرانسوی

کردند، اما،  ُشد می- و- ل قرن ھفدھم به ويتنام آمدفرانسوی، برای تبليغ مسيحيت و برقراری مناسبات بازرگانی، از اواي

 تغييرسوی سياست دولت فرانسه نسبت به ھندوچين به طور بنيادين - و-  قرن نوزدھم به بعد بود که ناگھان سمتۀاز نيم

.  دل کشور در تماميتش بودنوی امتياز از سوی ويتنام راضی نبوده بلکه خواھان کنتر ھا ديگر به اعطافرانسوی.  نمود

ِ درگير تنشی درونی بر سر جدا کردن و به استعمار –ال گلند، و پرتالمان، ھا، جيم بريتانيا، بل–ھای فرانسه رقيب

ِشان منبع مواد خام، بازارھای تازه و سرمايهتوانست برای  از اين منطقه بودند که میئیھاکشيدن بخش ھای گذاری ِ

ای که در  ھندوستان و چين، فرانسه نيز برای آن که از ثروت باد آوردهبه موازات تسلط بريتانيا بر.  سودآور باشد

  .َانتظارش بود محروم نماند به ھندوچين لشکر کشيد

 ٣نئينواز خاندان ) ١٨٤٧ـ٨٣ (٢چوو دوکسياست مماشات که از سوی پادشاھی ويتنام تحت رھبری امپراتور منفور 

رو ه ِ با قيام رو به رشد دھقانی روبچوو دوکرژيم .   کمک بسيار نمودشھايدفشد به فرانسه در دستيابی به ھدنبال می

اين يک اشتباه جدی در .  ديدھا در سواحل کشور میتر از پياده شدن فرانسوی که خاندان سلطنت خطر آن را بزرگبود

 کشور وو دوکچ شش استان را در اطراف سايگون تصرف نمودند، ١٨٦٣ھا در از زمانی که فرانسوی.  محاسبه بود

                                                 
1 Paul Doumer 

  :به نقل قول از
Stanley Karnow, “Vietnam: A History”, (New York: The Viking Press, 1983), p. 97 
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 واگذار نمود و سرانجام در ١٨٤٧ھای بزرگتری را در  بخشچوو دوک.  ھا دادتکه به دست فرانسوی-به- را تکه

  ٤.در اين زمان، فرانسه حاکميت تمام کشور را در دست داشت.  ھا در آمد ھانوی به تصرف فرانسوی١٨٨٢

اين يک .  د محو ويتنام به عنوان يک موجوديت سياسی بودھا کردنپس از تصرف کامل ويتنام، اولين کاری که فرانسوی

: ھا به سه استان اداری تقسيم شدکشور توسط فرانسوی.  بود" تفرقه بينداز و حکومت کن"مورد کالسيک از سياست 

 تاج سلطنت ھنوز- و-  که گويا تختئیتونکن و آنام، جا.   در جنوب٧کوچين چينادر مرکز، و  ٦آنام در شمال، ٥تونکن

 بی پرده به عنوان مستعمره اداره کوچين چينابه حساب می آمد، درحالی که " الحمايه تحت"دست نخورده باقی مانده، 

ھا حاکم بر تمام امور  بيش نبوده و فرانسوییاافسانه" مستعمرگی"و " الحمايگی تحت"در عمل، فرق ميان .  می شد

ھا و در واقع کل بوروکراسی استعماری را به سليقه ه اصطالح رايزنھا امپراتور را به ھمراه انبوھی از بآن.  بودند

  ٨.کردند می  تعيينخويش 

- معمار اصلی سياستِپال دومر. شان تجديد سازمان گرديددستان ويتنامیھا و ھماقتصاد ويتنام بنا به مصلحت فرانسوی

ھدف .   وارد اين کشور شد١٨٩٧ه و در سال ھای فرانسه در ويتنام بود که به عنوان فرماندار ھندوچين منسوب گشت

 گفته بود ِدومر.  برای فرانسه بود" ای سودآورمستعمره"اصلی وی از ھمان بدو ورودش به ويتنام تبديل اين کشور به 

سازمان قدرتمندش، ... ِگذار فرانسه در آسيا خواھد بود خدمتای فقر زده نباشدآن روزی که ديگر مستعمره"که ھندوچين 

 برای توليد و بازاريابی ِدومر."  شود می ھا استفاده جملگی به نفع سروری فرانسوی... اش ختار مالی و اقتصادیسا

مند  شان در منافع بانک قدرتسوداگران فرانسوی که منافع.  لی، نمک و ترياک انحصار ايجاد نمودحمشروبات الک

  ٩.کالن به جيب زدندھای ھندوچين گرده خورده بود، از اين ره آورد سرمايه

.  ترين ضربه را به کشت برنج زد که منبع معاش اکثريت بزرگی از سکنه بود گعماری فرانسه بزرھای استسياست

ھای حاصلخيز را به زور از دست کشاورزان خارج ساخته و ِياران ويتنامی به سرعت بھترين زمينھا و دشمنفرانسوی

ھا ھا به بھای بسيار کم خريده شده و به فرانسویھای کشاورزی از ويتنامیزمينھا ھزار جريب از ده.  تصاحب نمودند

اما، به رغم اين راھزنی، .  ھا تا ھفت ھزار جريب زمين را تصاحب کرده بودندبسياری از فرانسوی.  واگذار گرديد

ھا افزايش دزدی فرانسوی- زمين بود که ١٩٠٠بعد از سال .  شان مانده بودھا ھنوز چيزکی در دستبسياری از ويتنامی

زمين بودند، در حالی که اين رقم در   بیآنام و تونکنبيش از نيمی از کشاورزان در ) قرن بيست( سی ۀدر دھ.  يافت

دار و   کشاورزان اجاره١٠.رسيد و بقيه نيز مالک مقدار ناچيزی از زمين بودند  به ھفتاد و پنج درصد میکوچين چينا

داران داده و به عالوه ھدايا و خدمات شان را به زمينبايد پنجاه تا ھفتاد درصد از محصول میبران کشاورزی سھم

 .مجانی بدھند

.   بر ويتنام، به ويژه پس از جنگ اول جھانی داشتئیسزاتأثير بگذاری فرانسه در صنعت و کشت کائوچو  سرمايه

-ن صد تا دويست ھزار ويتنامی در آن به کار گرفته میھا در کشت کائوچو بود که ساالنه بيگذاری  سرمايهۀبخش عمد

                                                 
4 Quoted in Ngo Vinh Long, “Vietnam’s Revolutionary in Vietnam and America,” in Vietnam and America: A 
Documented History, edited by Marvin Gettleman, Fane Franklin, Marilyn B. Young, and H. Bruce Franklin 
(New York: Grove Press, 1995), pp. 5-8. 
5 Tonkin 
6 Annam 
7 Cochinchina 
8 James William Gibson, The perfect War: Technowar in Vietnam (Boston/New York: Atlantic Monthly Press, 
1986), P. 33. 
9 Karnow, p 116. 
10 Ngo, p 9. 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

کائوچو .   به کشتارگاه معروف شده بود١١ميشيلنزارھای کائوچوی متعلق به  کشت.  واری بودشرايط کار برده.  شدند

ز شد که به شدت ارفت، توسط کارگران پيمانی توليد میکه پس از برنج بزرگترين کاالی صادراتی ويتنام به شمار می

بردند به طوری که در يکی از کشتزارھای باری مانند ماالريا، اسھال خونی، و بدی تغذيه رنج میھای مرگبيماری

.   تعداد دوازده ھزار نفر از چھل و پنج ھزار کارگر اين شرکت جان باختند١٩١٧ـ١٩٤٤ھای   بين سالميشيلنشرکت 

اين کارگران نه تنھا برای .   مرگ لقب گرفته بودندۀ که درھا نيز وجود داشتواری در معدنعين ھمين شرايط برده

  ابزار مورد نياز کارشان را نيز خودۀبايد ھزينپرداختند، بلکه میکردند اجاره می می  که در آن زندگی ئیھاآلونک

کردند ر میترين تخلفات مورد مجازات سنگين قرار گرفته و کسانی که مبادرت به فراکارگران برای کوچک.  بپردازند

  ١٢.بايد گرسنگی بکشندمورد شکنجه قرار گرفته و می

دادند چقدر بود؟  بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت دستمزد کارگران ويتنامی برای کار شاقی که انجام می

 ٤٨ که کار تمام وقت داشت به طور متوسط ساالنه ١٩٢٠ ۀاستعماری فرانسه، مزد يک کارگر ويتنامی در اواخر دھ

نگو وين رخ ويتنامی ؤيا آن گونه که م.  کرد بود که به زحمت خرج يک سال قوت برنج يک نفر را تأمين می١٣پياستر

 ١٥٠ھای استعمارگر نيز بسا بيش از اين و به طور متوسط  سگ خانگی فرانسویۀحتا ھزين: "کشدبه تصوير میلونگ 

کلک به طور کامل پرداخت نشده و -و-گران توسط کارفرما با دوزبه عالوه، مزد بسياری از کار."  پياستر در سال بود

 و ١٩٢٩تا سال .  شدجات به کارگران داده میی دستمزد، از فروشگاه کمپانی برنج و سبزی ازا-به- در موارد ديگر ما

  ١٤. نفر بود٢٢٠٠٠٠پيش از شروع بحران، تعداد کارگران شاغل در صنايع و در بخش بازرگانی بالغ بر 

" سازی مأموريت متمدن"ھا تنھا استثمار اقتصادی را با خود نياورده بودند، بلکه به ھمراه خويش به اصطالح نسویفرا

.  ھا به ايماژ فرانسوی بود شکل دادن ويتنامیتغييرسروری و نژادپرستی با ھدف -ای از پدررا در کيسه داشتند که ملغمه

بايد که  اين به اصطالح رسالت فرانسه بوده که گويا می–اليسم فرانسه  امپريۀيا به تعبير يکی از ھواداران دو آتش

."   و آزادی ھدايت کندئیبردند به سمت روشنا نژادھا و مردمانی را که ھم چنان در يوغ جھالت و استبداد به سر می"

ِاين مأموريت ھدايت مردم به سمت  ًد که مستقيما زبان در حقيقت به معنای پرورش سرکوبگری فرھنگی بو" ئیروشنا"ِ

ّيافته را در مد نظر  ھای ويتنام را ھدف گرفته، و ھم زمان سرکوبگری سياسی بود که ھر گونه مخالفت سازمانخلق

  ١٥.داشت

) ھاینويسک(ھای نوشتاری ًھا، ھشتاد درصد جمعيت ويتنام عمال با سواد بوده که از نشانه پيش از استيالی فرانسوی

ھای چينی را ممنوع کرده و به جای آن الفبای ھا نويسکفرانسوی.  کردندان ويتنامی استفاده میچينی برای نوشتن به زب

در زمان شروع جنگ جھانی .  بار بودِاين سياست به اصطالح فرھنگی فاجعه.  فرانسوی يا الفبای التين را گذاشتند

دارھای  کل ويتنام گفته بود که يکی از فرمان.  رفتندويتنامی به مدرسه می) پسر(ِدوم، کمتر از يک پنجم کودکان 

سوادی ما تا کنون بی.  توانند بنويسندتوانند بخوانند و نه میِتوانند به زبان خويش تکلم کنند، اما، نه میھا میويتنامی"

  ١٦."کرده ايمتوليد می

رحمانه  استعماری به شکلی بیھر شکلی از مخالفت سازمان يافته عليه قدرت.  سرکوب سياسی در ويتنام قاعده بود

شدند در بازگشت به فرزندان معدودی از ثروتمندان ويتنامی که برای تحصيل به فرانسه فرستاده می.  شدسرکوب می
                                                 

11 Michelin 
12 Karnow, pp. 117-118. 

13  Piastreواحد پولی که استعمار فرانسه در ھندوچين به جريان انداخته بود . 
14 Ngo, p11. 
15 Karnow, p. 79. 
16 Karnow, p. 115. 
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 که در ئیحقوق و امتيازھا.  گرفتندروی واقعيت قرار می- در- شان بيدار شده  و روئیکشورشان به ناگاه از خواب طال

ليس استعماری کتاب، ودر بدو ورود، پ.  افتيی  ورود به کشور خاتمه مۀرده بودند در آستانفرانسه از آن بھره ب

 که ئیيکی از دانشجوھا.  کردشد مصادره میمحسوب می" ِادبيات برانداز" را که به اصطالح ئیھاروزنامه و جزوه

ھا از عدالتی فرانسویاضی گفت که بیدر ھنگام ورود بازداشت شده بود آن چنان خشمگين شده بود که در دادگاه به ق

ن را شکار کرده و مورد شکنجه امخالف) ليس استعماریوپ(  نيروی امنيت فرانسه ١٧."وی يک انقالبی ساخته است"

  .کردھای ببرش معروف بود، زندانی می که قفس١٨پائولو کوردونِ مخوف ۀداد و در جزيرقرار می

  

  ناسيوناليسم و کمونيسم

  .پرستی راھنمای من در اعتماد به لنين در انترناسيونال سوم بود  نه کمونيسم، بلکه ميھن نخست،ۀدر وھل

 ١٩ھو چی مين

  

در تالش برای "گويد،  میجيمز گيبسناما، ھمان گونه که .  در آغاز قرن بيستم، فرانسه ارباب سراسر ھندوچين بود

ھا ھا حس مقاومت را در ويتنامیفرانسویتر حاکميت استعماری بر فرھنگ ويتنام، حقنه کردن ھر چه عميق

."  شد ش میفنمود که باعث تضعي را ايجاد میئیاستعمار بر ويتنام حاکم بود، اما، در عين حال تضادھا.  برانگيختند

  ٢١. مخالف استعمار پا گرفت٢٠ھایماندارين اول قرن بيستم و در ميان بخشی از ۀناسيوناليسم مدرن ويتنام در دھ

ھا نيز نقش امپراتوری ھا بودند، اما بعضیھا به طور عمده در خدمت امپراتورھای عروسکی فرانسویارينمانداگرچه 

نخست در ميان " ؟چه کسانی ويتنام را از دست دادند"اين پرسش که .  بردندال میؤدر ويتنام مستعمراتی را به زير س

ِشته پناه برده و درعين حال در غرب مدرن دانشی را  به گذئیجو مطرح شد که در مسير الھامماندارينھای ناراضی

ای بود که دو خط فکری جداگانه در اين چنين پروسه.  ھا ياری برساندجستند که تا در ايجاد جنبش مقاومت به آنمی

 نجاپا خط فکری اول بود که معتقد بود که يک امپراتور نيرومند با کمک چين و ۀ نمايند٢٢فان بوی چاو.  پديدار شد

 به ءخواست با اتکا نخست از ديدگاھی فئودالی بود که میۀ وی در وھلۀانديش.  خواھد توانست فرانسه را شکست دھد

- ِات اقتصادی و اجتماعی رهتغيير ۀاو در بار.  ھا نيروی امپراتوری را در ويتنامی مستقل از نو مستقر سازدماندارين

ًآورد امپرياليسم فرانسه تقريبا چيزی برای  ًوی که دايما مورد تعقيب سازمان امنيت فرانسه قرار داشت در .  گفتن نداشتِ

 وی را ۀھزاران ويتنامی دادگاه محاکم.   سالگی دستگير شد٥٨ و در سن ١٩٢٥برد که سرانجام در تبعيد به سر می

او در .  ًدا تخفيف يافتحکم اعدام بع.  کرده و از حکم قاضی فرانسوی برای اعدام وی به شدت خشمگين بودنددنبال می

  .برد در گذشت ھنگامی که در بازداشت خانگی به سر می١٩٤٠سال 

                                                 
17 Karnow, p. 115. 
18 Poulo Cordone 

ًجزيره ای که فرانسوی ھا در آن زندان ساخته و بعدا توسط .  به نظر می رسد که نويسنده در ذکر نام زندان مزبور دچار خطا شده باشد
نام داشت که بسياری " Con Sonکون سون "فاده قرار گرفت جزيره امپرياليسم اياالت متحده و رژيم مزدور و ددمنش ويتنام جنوبی مورد است

برای اطالعات بيشتر در اين زمينه از جمله رجوع شود به وبالگ .  از زندانی ھا در شرايطی دردناک در قفس نگاه داشته می شدند
org.historianagainstwar://http ) م.(  

19  Quoted from Ho Chi Minh, “The Path Which Led Me to Leninism in Vietnam and America” in Gettleman et 
al., p. 22. 
20 Mandarins )چيني تبار ها(  
21 Gibson, p. 33. 
22 Phan Boi Chau 
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 وی ءابتدا.  داران ثروتمند بودوی فرزند يکی از زمين.  کردگی می خط دوم ناسيوناليسم ويتنام را نمايند٢٣فان چو ترين

 رفت و در اين سفر بود که با  جاپان بهچاو سپس، به ھمراه.  ، امپراتور ناراضی پرداخت٢٤ھام انگیبه طرفداری از 

وی ھنگامی که به ويتنام .   نسبت به ھندوچين دچار اختالف شده و از او جدا گرديدجاپانوی بر سر نيات واقعی 

ھا  فرانسویئیی دورو  مدرن برای آموزش دختران و پسران نموده و دست به افشاه ایبازگشت، اقدام به ايجاد مدرس

ساالری تواند با کمک ديوانکرد، اما بر اين باور بود که ويتنام میھا حمله میعين حالی که به فرانسویوی در .  زد

اش را تعطيل کرده و خود وی نيز  مدرسه١٩٠٨ھا در سال ولی، فرانسوی.  ای مدرن تبديل شودفرانسه به جامعه

 تبديل پائولو کوردون ۀدرجه تخفيف به حبس ابد در جزيرًاين حکم، اما، بعدا با يک .  دستگير و به اعدام محکوم گرديد

ھای ويتنامی به سمبل مقاومت ھنگامی که وی پس از سه سال از زندان آزاد شد برای بسياری از تحصيل کرده.  گرديد

 بيش از شصت ھزار نفر شرکت ١٩٢٦زه وی در سال ع جناييدر مراسم تش.  در برابر استعمار فرانسه تبديل شده بود

  ٢٥.کردند

شان  سياسی ناسيوناليستی بودند، با اين وجود، اما، جنبش سياسیۀبخش بسياری برای ورود به مبارزاين دو اگر چه الھام

 متوسط تحصيل ۀ بسيار نازکی از طبقۀھا تنھا الي نخست اين بود که اين جنبشۀدليل اين امر در وھل.  کوچک باقی ماند

ای  عطف عمدهۀ بيست مصادف با نقطۀبا اين حال، پايان حيات سياسی اين ھر دو در دھ.   ويتنام را جذب کرده بودۀکرد

ھای سياسی و ات بنيادين در سطح آگاھیتغييرِتاريخ قرن بيستم ويتنام را بايد در متن .  "در سطح آگاھی خلق ويتنام بود

 ھو چی مين  حزب کمونيست به رھبری ٢٦." ارزيابی نمود١٩٢٠ـ٤٥ ۀ ويتنام  در دوراجتماعی بخش بزرگی از مردم

 ۀتر، در ميان طبقھا، روشنفکران، و به درجاتی کمنکه مبارزه عليه امپرياليسم را با يک پايگاه اجتماعی در ميان دھقا

  .ِکارگر کوچک در ھم آميخته بود، از اين شرايط بيش از ھمه بھره برد

پدرش از ھر دو سيستم .  تبار بود- ھای چينی در خانواده ای ناسيوناليست بزرگ شد و پدرش از ناراضیھو چی مين

 و در سن پانزده سالگی در تظاھرات عليه استعمار فرانسه ١٩٠٨ در سال ھو.   نفرت داشتماندارينفرانسوی و 

ھای راديکال جذب شده و بدين ترتيب شرفته به سمت گراي  رفتهھوھا،  فرانسویۀدر پی سرکوب سبعان.  شرکت کرد

او در .   از بيم دستگيری از کشور خارج شد١٩١١وی در سال .  ليس استعماری فرانسه را به خود جلب نمودونظر پ

وی .   فرانسه شده و تا سی سال به کشور باز نگشتۀيک کشتی بازرگانی فرانسوی کار پيدا کرده و بدين ترتيب روان

 جنگ جھانی اول ۀپرستانه که در آستان ھای ميھندر آن زمان سرخوشی.  نقل مکان نمود به پاريس ١٩١٧در 

ِچپ انقالبی بار .  ِ را در خود گرفته بود، به طور وسيعی با احساسات ضدجنگ جايگزين شده بودئیکشورھای اروپا

ھای مقيم فرانسه  بزرگ ويتنامیۀجامع.  رفته احساس می شد- ات انقالب روسيه رفتهتأثير نموده و ءديگر شروع به احيا

 در بھترين زمان ممکن در ھو.  که تعدادشان افزون بر صد ھزار نفر بود، از نظر سياسی بسيار فعال و سرزنده بود

وی که به فعاليت در .  شدشناخته می" پرست ميھن "٢٧نئينووی در آن زمان به .  بھترين جای ممکن قرار گرفته بود

                                                 
23 Phan Chu Trinh 
24 Ham Nhgi 
25 Gibson, pp. 37-38. 

  :اکنش ناسيوناليسم در برابر استعمار فرانسه به منابع زير رجوع شودی و  بيشتر در زمينهۀبرای مطالع
David Marr, Vietnamese Anti-colonialism, 1885-1925 (Berkeley: University of California Press, 1971) 
David Marr, Vietnamese Tradition on Trial, 1920-1945 (Berkeley: University of California Press, 1981) 
26 Quoted in Marr, Vietnamese Tradition on Trial, p. 2. 
27 Nguyen Ai Quoc 
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ن سياسی ويتنامی در فرانسه تبديل ترين فعااله کشيده شده بود، به سرعت به يکی از سرشناسحزب سوسياليست فرانس

  .شد

 برای دادخواھی ھو چی مين.   برای بررسی شرايط پايان جنگ برگزار شد١٩١٩کنفرانس صلح ورسای در سال 

 که شامل حق ملل امريکاھور س جمئي، ر٢٨وودرو ويلسنای   چھارده مادهۀبرنام.  حقوق ويتنام به آن کنفرانس رفت

ش به کنفرانس ورسای، اگر چه خواھان استقالل او در دادخواست.  وی را جلب نمودشان بود، نظر  سرنوشتتعيينبرای 

ھای سياسی را برای ويتنام نشد، اما، درخواست حقوق دموکراتيک گسترده برای مردم ويتنام و آزادی تمامی زندانی

 نيز مانند بسياری ھو چی مين.  ش رد شدامريکا نمود که درخواستگی ت نمايندأالقات با ھي سعی به مھو.  مطرح نمود

ِ سرنوشت مورد نظر تعيينھای مستعمرات اين نکته را دريافته بود که حق از ناسيوناليست  فقط برای کشورھای ويلسنِ

 خلق ويتنام در ورسای برای وی اعتباری را اما، دفاع وی از.  شودھا نمیھای مستعمره بوده و شامل حال خلقئیاروپا

 ٢٩.ھای متوالی دوام يافتکسب نمود که تا دھه

 شرکت ٣٠تورزگی ھندوچين در کنفرانس حزب سوسياليست فرانسه در ت نمايندأيک سال بعد از آن وی در صدر ھي

در ) کمينترن(ال کمونيستی  شقه شدن بين دو جناح اکثريت که خواھان پيوستن به انترناسيونۀحزب در آستان.  نمود

تز پيرامون مسايل " به يک نسخه از ھوھنگام حضورش در کنفرانس، .  مسکو بود و جناح اقليت مخالف قرار داشت

 عميقی بر وی گذاشت زيرا که خالف شوونيسم ملی حاکم بر تأثيراين نوشته .   دست يافتلنين" ملی و استعمار

ِ ملل تحت ستم در  مدافع حقلنينانترناسيونال دوم، تز   گفت ١٩٦٠ای در وی در مصاحبه.   سرنوشت خويش بودتعيينِ

قدم، و -به-قدم.  ، به جای کمونيسم، ميھن پرستی راھنمای من در اعتماد به لنين، در انترناسيونال سوم بودءدر ابتدا: "که

ی عملی، به تدريج به اين واقعيت دست ھالنينيسم و ھمگام با شرکت در فعاليت- مارکسيسمۀدر راستای مبارزه، با مطالع

 به حزب نو پای کمونيست فرانسه پيوست و ھو.   ملل زير ستم را داردئیيافتم که تنھا سوسياليسم و کمونيسم توان رھا

  ٣١. به مسکو رفت١٩٢٤در پی چند سال فعاليت سياسی در فرانسه در سال 

ای به ابزاری  و به طور فزاينده سياسی به انحراف افتاده وارد مسکو می شد، کمينترن از نظر ھو چی مينزمانی که 

بنای سوسياليسم در يک "تئوری نوين ستالين از .  گرديد تبديل میستالينیدر خدمت سياست خارجی بوروکراسی 

ِکه بيان سياسی بوروکراسی در حال عروج بود، سوسياليسم را از ھي" کشور  کارگر خارج ۀت انترناسيوناليسم طبقأِ

 لنين.  ات بسيار مخربی بر خاور دور داشتتأثيرات تغييراين .   ناسيوناليستی دولتی تبديل ساخته بودۀخته و به توسعسا

ائتالف با "بايد از " کشورھای مستعمره و عقب مانده"ھا در  ھشدار داده بود که انقالبی١٩٢٠ در در تزھای کمينترن

  در حالی ٣٢."تحت ھر شرايطی استقالل جنبش پرولتری را حفظ کنند "خودداری کرده و بايد که" ئیدموکراسی بورژوا

 .ً دقيقا خالف اين سياست را در چين در پيش گرفته بودستالينکه 

با اين حال، به جای آن که کارگران چينی را به تسخير .  برد بيست در وضعيت انقالبی به سر میۀ دھۀچين در نيم

 و ٣٣شک-چنگ کای حزب کمونيست چين را مجبور به ائتالف با ستاليناخواند، قدرت در اتحاد با دھقانان فقير فر

                                                 
28 Woodrow Wilson 
29 Gibson, pp. 39-40. 
30 Tours 
31 Quote from “The Path Which Led Me to Leninism in Vietnam and America,” p. 22.  For a complete account 
of Ho Chi Minh’s life, see the most modern biography by William Duiker, Ho Chi Minh: A Life (New York: 
Hyperion, 2000). 
32 V. I. Lenin, “Preliminary Draft Thesis on the National and Colonial Question,” available at 
www.marxists.org/archive/lenin/works/.  
33 Chang kai-Shek 
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 کومينتانگاگرچه .  ًای نمود که از نظر سياسی دست حزب را کامال بست تحت موافقت نامه٣٤کومينتانگپيوستن به 

 را مورد ستايش گچنھای متمادی دار فاسد و ارتجاعی چين بود، اما، حزب کمونيست روسيه سال سرمايهۀ طبقۀنمايند

آن .  ش را سازماندھی کندداد تا بتواند ارتشيارش قرار میدريغ اقتصادی و نظامی در اختھای بیقرار داده و کمک

 ۀبايد مرحلشد که پيش از آن که کارگران بتوانند برای سوسياليسم مبارزه کنند، چين میزمان اين گونه استدالل می

ن کمونيست ااين بود که کارگران انقالبی و مبارز" ائتالف" اين ۀنتيج.   به اتمام برساندناسيوناليستی را- انقالب بورژوا

  . قتل عام شدندچنگ به دست ١٩٢٧در سال 

-ِھا به عنوان ناظر کمينترن در چين به سر می برد، اما، ھيچ گاه سياست در زمان قتل عام کمونيستھو چی ميناگرچه 

در واقع، کمونيسمی .  انتقادی ستالين باقی ماند-وی تا پايان عمرش ھوادار غير.   ندادھای ستالين را مورد انتقاد قرار

  ھنگام حضورش در چين، وی صدھا ٣٥.ًکه وی بدان باور داشت اساسا ناسيوناليسم راديکال با رنگ و لعاب سرخ بود

ًا ھسته ھای جنبش کمونيستی ويتنام  که کمينترن ايجاد کرده بود آموزش داد؛ کسانی که بعدئیويتنامی را در مدرسه ھا

  ٣٦.را تشکيل دادند

چندين گروه انقالبی برای سازماندھی دھقانان، .   بيست آغاز گرديدۀزمان، مبارزات سياسی در ويتنام از اواسط دھھم

  با شروع يک١٩٢٨ کارگر کوچک ويتنام نيز در سال ۀطبق.  کارگران و روشنفکران عليه رژيم استعماری تشکيل شد

 کارگران آبجوسازی سايگون دست به اعتصاب زدند و مدت کوتاھی پس از آن ءابتدا.  جنبش اعتصابی وارد صحنه شد

رکود اقتصاد جھانی که با سقوط بازار .  ھا، و کارگران راه آھن به آن ھا پيوستندبافکاران، پارچهکارگران نفت، رزين

در اين .  ای ويتنام گرسنگی و بيکاری وسيعی را به ھمراه داشت آغاز شده بود، بر١٩٢٩سھام وال استريت در سال 

  . خشم مردم بر پا شدۀ سربازان بومی ارتش استعماری ويتنام به عنوان نشانۀھا بود که شورش شکست خوردسال

 وریبر کمونيستی ويتنام زير فشار تحوالت سياسی در ويتنام و برای عقب نماندن از اين تحوالت در فۀپار-جنبش چند

سه حزب کمونيست ويتنام در طی اين کنفرانس در حزب .   در ھنگ کنگ در کنفرانس وحدت گرد ھم آمد١٩٣٠

 ۀ مواد برنامۀاز جمل.   مديريت اجالس را به عھده داشتھو چی مين.   ادغام شدند٣٧.)پی. سی. آی(کمونيست ھندوچين 

ھا،  فرانسویئی داراۀاستقالل کامل ويتنام، مصادرامپرياليسم فرانسه، ] حاکميت[حزب می توان از سرنگون سازی 

ھای غيرعادالنه، تأمين آموزش ھمگانی و برقراری تساوی برقراری ھشت ساعت کار روزانه، لغو تمامی ماليات

  .جنسی نام برد

تن حزب کمونيست ھندوچين بالفاصله مورد تعقيب و سرکوب ددمنشانه قرار گرفته که مرگ و يا زندانی شدن ھزاران 

با ايجاد گشايش در روند انتخابات سعی به دادن امتيازات ] قرن بيستم[ سی ۀ دھۀھا در ميانفرانسوی.  را در پی داشت

 به قدرت رسيد، دستور آزادی ١٩٣٦ جوالی که در ٣٨لئون بلوم خلق فرانسه به رھبری ۀدولت جبھ.  محدود نمودند

ان نفر تحت رھبری حزب کمونيست در مراسم روز کارگر در ھزار.  ھزاران زندانی سياسی ويتنامی را صادر کرد

 و با بر سر کار ١٩٣٩در سال .   کرده که حزب را به عنوان يک جريان جدی مطرح ساختئی راھپيما١٩٣٨سال 

                                                 
34 Kuomintang 

 مصمم عليه ھر گونه تالشی جھت دادن رنگ و لعاب کمونيستی به گرايش ۀنياز برای مبارز"لنين از جمله بر " پيشنويس تزھای مقدماتی " 35
  .تأکيد داشت" دموکراتيک رھائی بخش در کشورھای توسعه نيافته- ھای بورژوا

  :پيرامون وضعيت وخامت بار انترناسيونال کمونيستی در اين دوره نگاه شود به بيشتر ۀ برای مطالع 36
Duncan Hallas, “Trotsky’s Marxism (London: Pluto Press, 1979) and The Comintern (London: Bookmarks, 
1985). 
37 Indochinese Communist Party (ICP) 
38 Leon Blum 
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ھا در ويتنام ھا و کمونيستسرکوب ناسيوناليست.   نمودتغييرً کامال ءآمدن يک دولت دست راستی در فرانسه، اما، فضا

ن ئيوو نو.  آن چه که تا ھمين ديروز قانونی بود، به ناگاه غيرقانونی گرديد.  ر ديگر در دستور روز قرار گرفتبا

ھا از دست ش را در زندان فرانسوی يکۀً، تقريبا تمامی بستگان درج١٩٤٦ـ١٩٨٠، رھبر نيروھای ويتنامی از ٣٩ژياپ

ن ھمه، حزب کمونيست در شرايطی که اوضاع جھانی آبستن با اي.   را اعدام کردندھوھا ھمسر دوم فرانسوی.  داد

  .حوادث بزرگی بود کماکان دوام يافت

  ادامه دارد
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