HỘI VIỆT NAM CÁCH MẠNG THANH NIÊN, TÂN VIỆT CÁCH
MẠNG ĐẢNG VÀ VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG ĐÃ RA ĐỜI VÀ
HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Câu hỏi
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng và Việt Nam Quốc
dân đảng đã ra đời và hoạt động như thế nào?
Hướng dẫn trả lời
Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 83 – 86 để trả lời
TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN TRANG 86 SGK LỊCH SỬ LỚP 12
*Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
- Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên
nhằm tổ chức và lãnh đạo quần chúng đoàn kết, đấu tranh để đánh đổ đế quốc chủ
nghĩa Pháp và tay sai. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Tổng bộ, cho xuất bản
báo Thanh niên.
- Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng một số nhà cách mạng Trung Quốc, Triều
Tiên, Inđônêxia lập ra “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông”.
- Cuối năm 1928, Hội thực hiện chủ trương “vô sản hóa”, nhiều cán bộ của Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên đi vào các nhà máy, hầm mỏ hoạt động cùng với giai cấp
công nhân.
* Tân Việt cách mạng Đảng
- Hội Phục Việt được thành lập vào năm 1925 sau đó đổi thành Hội Hưng Nam. Đến
năm 1928, đổi tên thành Tân Việt cách mạng Đảng.
- Đảng chủ trương lãnh đạo quần chúng ở trong nước và liên lạc với các dân tộc bị áp
bức trên thế giới để đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, nhằm thiết lập một chế độ bình đẳng
và bác ái.
- Một số đảng viên tiên tiến sớm gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, một
số tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập chính đảng cách mạng theo tư tưởng Nguyễn Ái
Quốc và học thuyết Mác – Lê-nin.
* Việt Nam Quốc dân đảng
- Ngày 25-12-1927, từ cơ sở hạt nhân là Nam Đồng thư xã, một số nhà yêu nước đã
thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng.
- Bản chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng công bố năm 1929, đã
nêu các nguyên tắc tư tưởng: “Tự do - bình đẳng - bác ái”. Quốc dân đảng chủ trương
tiến hành cách mạng bằng bạo lực, chú trọng lấy lực lượng binh lính người Việt trong
quân đội Pháp giác ngộ làm lực lượng chủ lực.
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- Địa bàn hoạt động: chủ yếu ở Bắc Kì.
- Tháng 2/1929, Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức vụ ám sát tên trùm mộ phu Badanh
ở Hà Nội, thực dân Pháp đã tiến hành một cuộc khủng bố dã man. Việt Nam Quốc dân
Đảng quyết định dốc hết lực lượng nhằm thực hiện cuộc bạo động cuối cùng.
- Ngày 9/2/1930, cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở nhiều địa điểm
khác. Mặc dù chiến đấu anh dũng nhưng cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân
đảng đã thất bại
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