
  
 

Lịch sử lớp 12 - Chương 4. việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975 

PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM 

CỦA NHÂN DÂN TA Ở MIỀN NAM ĐÃ DIỄN RA NHƯ THẾ 

NÀO TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ 

NĂM 1954? 

Câu hỏi 

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam đã diễn ra 

như thế nào trong những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954? 

Hướng dẫn trả lời 

Dựa vào sgk Lịch sử 12 trang 162, 163 để trả lời 

TRẢ LỜI CÂU HỎI THẢO LUẬN SỐ 1 TRANG 165 SGK LỊCH SỬ LỚP 12 

- Cách mạng miền Nam chuyển từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh 

chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi thi hành Hiệp định Giơnevơ năm 1954, bảo vệ hòa 

bình, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng. 

- Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam vừa đòi Mĩ - Diệm thi hành Hiệp định 

Giơnevơ, đòi hiệp thương tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước, đòi các quyền tự 

do, dân sinh, dân chủ, vừa chống khủng bố, đàn áp, chống chiến dịch “tố cộng, diệt 

cộng”, chống trò hề “trưng cầu dân ý”, “bầu cử quốc hội” của Ngô Đình Diệm. 

- Tháng 8/1954, “phong trào hòa bình” của trí thức và tầng lớp nhân dân ở Sài Gòn - 

Chợ Lớn diễn ra sôi nổi. 

- Mĩ - Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển và 

lan rộng khắp các thành phố và nông thôn, lôi cuốn đông đảo tầng lớp nhân dân tham 

gia. 

Chú ý: 

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm của nhân dân ta ở miền Nam trong 

những năm đầu sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 chính là quá trình đấu tranh giữ gìn 

và phát triển lực lượng cách mạng 1954 – 1959. 
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