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TRUYEÀN ÑÔN CUÛA ÑAÛNG COÄNG SAÛN ÑOÂNG DÖÔNG 
NHÖÕNG NAÊM 1930 - 1935 

Trương Thị Phương*

Đặt vấn đề

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (năm 1930), phong trào cách mạng 
ở Việt Nam đã bước sang một trang mới dưới ánh sáng của lý tưởng cộng sản. Với sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ, phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đã đi đến nhiều 
thắng lợi, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Trong suốt những năm đấu tranh chống thực dân Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn 
coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Cách mạng muốn đi đến thắng lợi nhất thiết 
phải có sự góp sức của quần chúng nhân dân lao động với đội tiên phong là giai cấp vô sản 
dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua các hình thức tuyên truyền cách mạng như sử dụng 
báo chí bí mật, truyền đơn... Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi, tập hợp và đoàn kết các 
lực lượng đấu tranh cách mạng. Trong các hình thức tuyên truyền, truyền đơn được coi là 
một cách thức quan trọng, phổ biến, một dạng báo chí đặc biệt, một vũ khí sắc bén trong 
việc kêu gọi, tổ chức liên minh giai cấp thành một khối vững chắc, mang đến hiệu quả đấu 
tranh cao. 

Trong những năm 1930 - 1935, cùng với báo chí bí mật, truyền đơn cách mạng giữ vai 
trò quan trọng đối với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng theo Đảng, đấu tranh 
chống thực dân, đế quốc, chống phong kiến tay sai trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 và 
giai đoạn phục hồi tổ chức Đảng 1932-1935.

Bối cảnh lịch sử giai đoạn 1930-1935 và chủ trương của Đảng về sử dụng truyền đơn

Khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1929-1933 đã chính thức chấm dứt thời 
kỳ ổn định tạm thời của chủ nghĩa tư bản. Chẳng những tàn phá sâu rộng nền kinh tế, cuộc 
khủng hoảng này còn gây ra những hậu quả nặng nề về chính trị, xã hội các nước tư bản và 
nhất là nguy cơ một cuộc chiến tranh thế giới đang đến gần. 

* Ths. Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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Tại Pháp, cuộc khủng hoảng đến muộn hơn các nước khác nhưng mức độ không kém 
phần nghiêm trọng và sâu sắc. Các ngành kinh tế chủ chốt đều bị cuốn vào vòng xoáy của 
cuộc khủng hoảng. Từ kinh tế, khủng hoảng lan sang chính trị và xã hội với tỷ lệ thất nghiệp 
gia tăng, biểu tình, đình công diễn ra trên toàn lãnh thổ, các tổ chức phát xít xuất hiện. Cùng 
với đó, các chính phủ nối tiếp nhau sụp đổ.

Để giải quyết khủng hoảng, Pháp chủ trương trút mọi gánh nặng của mình sang các 
nước thuộc địa trong đó có Việt Nam. Pháp áp dụng một “chính sách đàn áp mạnh và đặt 
những cải cách mang tính chất đồng hóa vào tình trạng ngái ngủ, tương ứng với sự tăng 
lên của khủng hoảng thế giới tại các thuộc địa” (Tạ Thị Thúy 2014: 44) gồm 3 nội dung 
chính: phục hoạt lại bộ máy quan lại bản xứ và chính phủ Nam triều, tăng cường bộ máy 
đàn áp; tiến hành xây dựng các công trình công cộng (Tạ Thị Thúy 2014: 49-50). Chính 
sách này đã nhanh chóng được triển khai trên thực tế. Trước hết, Pháp cho “chấn chỉnh” 
lại các cơ quan dân biểu các cấp ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ; gia tăng quyền lợi vật chất và quyền 
lực trên thực tế cho đội ngũ quan lại bản xứ. Tiếp sau việc đưa Bảo Đại về nước, Pháp cho 
“cải tổ” lại bộ máy chính quyền Nam triều, thay đổi quy trình tuyển dụng và bổ nhiệm 
quan lại. Tất cả những biện pháp trên nhằm lôi kéo giới thượng lưu trí thức, quan lại vào 
hệ thống hành chính của Pháp, tách họ khỏi chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc gia 
(Tạ Thị Thúy 2014: 60-65).

Đối với bộ máy đàn áp, Pháp tăng cường và củng cố các lực lượng cảnh sát, quân đội 
trên cả hai phương diện số lượng và phạm vi hoạt động. Hệ thống đồn, bốt kiểm soát “an 
ninh” được dựng lên khắp ba kỳ, cùng với đó số lượng cảnh sát, dân vệ, lính gác được gia 
tăng; mạng lưới “tai mắt” của chính quyền được cài cắm ở khắp nơi. Bằng cách này, chính 
quyền đã tiến hành lục soát, bắt giữ, xét xử và tống giam hàng chục nghìn người. Sự kết hợp 
giữa chính quyền thực dân và Nam triều trên thực tế đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng 
cho sự vận động và phát triển của phong trào cách mạng Việt Nam. 

Một số truyền đơn của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1930-1935
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Do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và những chính sách thuộc địa của 
thực dân Pháp, đời sống nhân dân lao động Việt Nam ngày càng khốn khổ hơn. Công 
nghiệp đình đốn, thợ thuyền thất nghiệp, nông nghiệp lại gặp thiên tai liên tiếp, nạn đói 
diễn ra triền miên, thêm nữa thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột, tăng thuế nhằm 
bù lại những khoản thua lỗ do khủng hoảng đã làm bùng lên một phong trào cách mạng 
trong những năm 1930-1931.

Tháng 2 năm 1930, sau Hội nghị thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chủ trương 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc thành lập Đảng, lãnh đạo quần chúng tiếp tục đấu 
tranh đòi cải thiện đời sống, đòi dân chủ, kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống khủng bố và 
bảo vệ phong trào cách mạng.

Để tập hợp lực lượng đấu tranh, xây dựng khối đoàn kết cách mạng, Đảng đã triệt để 
sử dụng các biện pháp tuyên truyền cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, trong đó, truyền 
đơn là một hình thức hiệu quả. Các công tác tuyên truyền, việc in và phân phát truyền đơn 
được đặc biệt coi trọng:

“Luôn luôn tuyên truyền, tuyên truyền nữa, luôn luôn có những cuộc nói chuyện và 
những cuộc nói chuyện nữa để cổ vũ, thúc đẩy quần chúng hy sinh cho sự nghiệp chung”; 

“In thật sạch sẽ và rõ ràng các truyền đơn, phân phát truyền đơn với số lượng nhiều sao 
cho có được nhiều người đọc và nhiều người bình luận”; “Thuật ngữ tuyên truyền, ngôn ngữ 
truyền đơn phải được tuyệt đại đa số quần chúng hiểu biết”; 

“Các tỉnh và chi bộ phải lập ra những ủy ban cách mạng để nghiên cứu các phương 
thức tuyên truyền”... (Đảng Cộng sản Việt Nam 1998: 64).

Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10 năm 1930 đã đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam 
thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua Nghị quyết về tình hình hiện tại ở Đông 
Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng. Nghị quyết nhấn mạnh việc việc cần thiết “phải làm 
cho càng ngày càng đông quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với 
các việc quan trọng xảy ra. Muốn được như thế thì Đảng phải mở rộng việc tuyên truyền cổ 
động (báo, truyền đơn, diễn thuyết)” (Đảng Cộng sản Việt Nam 1998: 116).

Điều lệ của Đảng Cộng sản Đông Dương cũng nhấn mạnh nhiệm vụ trực tiếp liên quan 
đến công tác tuyên truyền, quyết định thành lập Bộ Tuyên truyền, trực tiếp chỉ đạo các hoạt 
động in ấn, phát hành sách báo, truyền đơn, tuyên truyền cho chương trình hành động của 
Đảng và kêu gọi các tầng lớp nhân dân đấu tranh.

Trong cao trào cách mạng 1930-1931, truyền đơn đóng vai trò như một vũ khí chiến 
lược trong chiến dịch tuyên truyền, giác ngộ và thu hút mọi tầng lớp đấu tranh, tiến hành 
cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai, tạo ra một phong trào cách mạng rộng 
lớn chưa từng có tại Việt Nam, vượt qua sự khủng bố tàn bạo của chính quyền thực dân, 
phong kiến; cao trào cách mạng trong những năm 1930-1931 đã trở thành cuộc tổng diễn 
tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
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Trước sự khủng bố gắt gao của chính quyền thực dân, Đảng Cộng sản Đông Dương 
đã chỉ đạo các cấp đảng bộ thông qua báo chí bí mật, truyền đơn cách mạng vận động quần 
chúng nhân dân trong cả nước tham gia đấu tranh ủng hộ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
Đảng chỉ rõ kế hoạch thực hiện đấu tranh là: “Phải tuyên truyền trong quần chúng nhân dân 
thông qua các cuộc họp và các hiệp hội để bảo vệ Nghệ An đỏ chống lại khủng bố trắng; 
tăng thêm các cơ quan in ấn, các nơi in truyền đơn phải ra với số lượng nhiều, phải dùng 
thuật ngữ dễ hiểu để tuyên truyền” (Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương 2005: 98).

Đặc biệt, tại Hà Nội, đảng bộ đã lập ra đội tuyên truyền xung phong phân phát truyền 
đơn, tổ chức nói chuyện kêu gọi nhân dân đấu tranh hưởng ứng phong trào tại Nghệ Tĩnh 
(Ban tư tưởng văn hóa Trung ương 2000: 30).

Trong 2 năm 1930-1931, Đảng liên tiếp ra thông báo, lời kêu gọi, tuyên bố bảo vệ Xô 
Viết Nghệ Tĩnh và chống khủng bố trắng, hầu hết các tài liệu đều được viết dưới dạng truyền 
đơn, bí mật chỉ thị cho Chấp ủy Trung kỳ và nhân dân cả ba kỳ những biện pháp đấu tranh 
cần thiết (Đảng Cộng sản Việt Nam 1998: 55-69).

Nhằm dập tắt cao trào cách mạng 1930-1931, chính quyền thực dân Pháp đã thẳng tay 
đàn áp, phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị khủng bố ác liệt. Theo Báo cáo của Ban Trung 
ương Chấp ủy Đảng Cộng sản Đông Dương gửi Quốc tế Cộng sản năm 1935 đã ghi rõ: sáu 
tháng cuối năm 1931 và cả năm 1932 là thời kỳ đàn áp hết sức khốc liệt của Pháp đối với 
phong trào cách mạng Việt Nam. Đảng chịu nhiều tổn thất nặng nề: toàn bộ bộ máy Đảng 
bị phá hủy, Ban Trung ương và tất cả các xứ ủy đều bị bắt. 

Trong những năm 1932-1935, Đảng buộc phải lui vào hoạt động bí mật, tích cực gây 
dựng lại cơ sở, tập hợp lực lượng để chuẩn bị cho một thời kỳ đấu tranh mới. Cùng với việc 
khôi phục, phát triển các tổ chức Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân vẫn 
liên tục được phát động với các quy mô khác nhau, khẩu hiệu đấu tranh phong phú gắn liền 
với quyền lợi thiết thực của quần chúng như: chống thuế thân, chống cường hào, đế quốc 
Đảng liên tục tiến hành kỷ niệm những ngày lễ lớn, thông qua hoạt động rải truyền đơn kêu 
gọi, cổ vũ và tập hợp quần chúng nhân dân đấu tranh dưới ngọn cờ cách mạng.

Truyền đơn cách mạng từ năm 1930 đến năm 1935
Hình thức của truyền đơn
Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất coi trọng đến việc tuyên 

truyền, vận động cách mạng. Việc tuyên truyền vận động cách mạng của Đảng được thực 
hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử ở từng giai đoạn. Trong 
thời kỳ 1930-1935, việc sử dụng truyền đơn để tuyên truyền cách mạng là một hình thức 
phổ biến, phù hợp với đặc điểm, hoàn cảnh lịch sử.

Dùng tuyên truyền để kêu gọi, tập hợp, đoàn kết quần chúng nhân dân đấu tranh cách 
mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập Bộ Tuyên truyền phụ trách mọi công việc 
liên quan như in ấn, phát hành các tài liệu tuyên truyền như: sách báo, truyền đơn, yết thị…
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Với mục đích kêu gọi, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ Đảng Cộng sản, ủng hộ 
và tham gia phong trào đấu tranh cách mạng giành lại độc lập tự do cho đất nước, Đảng phát 
hành truyền đơn hướng đến từng đối tượng cụ thể như: công nhân, nông dân, thanh niên, 
học sinh… những người bị đè nén, bị bóc lột đến cùng cực mà còn hướng đến thức tỉnh 
binh lính và thủy thủ Pháp, binh lính thuộc địa, lính lê dương, kêu gọi hướng thiện, phản 
đối khủng bố trắng, liên kết với nhân dân Ðông Dương để giải phóng chính mình bằng cách 
vạch mặt chính sách của chủ nghĩa đế quốc, mượn khai hóa để bóc lột dân ta, vừa kêu gọi 
họ liên hiệp lại, phản đối chiến tranh đế quốc, thực hành xã hội chủ nghĩa.

Đa số truyền đơn là những lời kêu gọi, hiệu triệu: Các anh em, chị em bị bóc lột đè 
nén cả xứ Đông Dương!; Các đồng chí!; Hỡi các anh em, chị em!; Hỡi các anh chị em thợ 
thuyền các xưởng! Hỡi các anh chị em lao động bị bóc lột, bị đè nén các nơi!; Hỡi các anh 
chị em thợ thuyền! Hỡi anh em chị em thanh niên học sinh! (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
2004)... Trong đó, mở đầu truyền đơn thường nêu lên tình cảnh cùng cực mà đối tượng được 
kêu gọi đang phải gánh chịu và cả tình cảnh của binh lính Pháp, phần kết luận khẳng định 
chỉ có con đường đấu tranh cách mạng mới giải phóng được đất nước, đem lại hòa bình, độc 
lập và quyền lợi cá nhân cho họ.

Do hướng đến nhiều đối tượng khác nhau nên ngôn ngữ biểu đạt trên truyền đơn 
thường rất ngắn gọn, súc tích, lời văn mộc mạc, chân thành, những khẩu hiệu đơn giản, dễ 
đọc dễ hiểu đem lại hiệu quả tuyên truyền cao đối với tất cả các đối tượng cần tuyên truyền.

Những khẩu hiệu truyền đơn có lúc ngắn gọn mà dứt khoát: khi yêu cầu các anh em 
công nhân phải vững tâm bãi công: Bãi các tệ bạo ngược; giảm bớt giờ làm; tăng thêm 
lương... (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I 2001); có lúc 
lại như lời khuyên nhủ, tâm tình nhằm vận động binh lính Việt trong quân đội Pháp trở về 
ủng hộ phong trào cách mạng; hay hùng hồn, đanh thép như yêu cầu binh lính Pháp: Anh 
em hãy trở về nhà mình và lao động bằng tất cả sức lực cho sự nghiệp vĩ đại được khởi đầu 
bằng Cách mạng Nga, phải đảm bảo cho vô sản toàn thế giới cùng với tự do và phẩm giá 
có sự sung túc và hạnh phúc hơn! (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ 
Quốc gia I 2001).

Truyền đơn thường là tài liệu bí mật được chép tay, hoặc được in litô, in thạch với khổ 
nhỏ và nhiều kích thước khác nhau: 34x20, 30,5x19,5, 32x20,5, 26x17, 22x16 (cm)… Ngôn 
ngữ của truyền đơn được thể hiện bằng cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Pháp.

Hình thức phân phát truyền đơn vô cùng phong phú và sáng tạo. Để đối phó với sự 
quản lý gắt gao của chính quyền thực dân, các chiến sỹ cách mạng đã phát huy nhiều sáng 
kiến như lấy truyền đơn gói xôi bán bữa ăn sáng cho thợ thuyền, kẹp truyền đơn vào sách 
truyện, sách vở học sinh (Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương 2000: 36). 

Muốn cho sĩ quan, binh lính người Việt trong quân đội Pháp đọc được lời kêu gọi 
của cách mạng qua các truyền đơn, người làm công tác thông tin, tuyên truyền phải làm 
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bằng mọi cách như: thả tàu chuối, bè dừa nước theo sông, đem truyền đơn ra treo, căng, 
dán, rải để khi binh lính đọc được, ít nhiều sẽ có người hồi tâm chuyển ý quay về ủng hộ 
cách mạng.

Để đạt được hiệu quả tuyên truyền cao, truyền đơn phải đến tay một số lượng đông 
đảo quần chúng nhân dân, chính vì vậy, địa bàn phân phát truyền đơn rất quan trọng. Những 
không gian rộng lớn như: chợ, trường học, nhà máy xí nghiệp, cánh đồng… là nơi rải truyền 
đơn hiệu quả nhất.

Nội dung truyền đơn cách mạng (1930 - 1935)
Nội dung truyền đơn cách mạng từ năm 1930 đến năm 1935 đã phản ánh sinh động 

phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Ðảng qua Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 
(1930-1931), giai đoạn phục hồi, củng cố lực lượng Đảng, tiếp tục đấu tranh (1932-1935). 
Thông qua nội dung của truyền đơn trong từng giai đoạn chúng ta có thể thấy sự thay đổi về 
yêu sách được nêu trong đấu tranh, các đối tượng mà việc tuyên truyền hướng đến… Qua 
đó, chúng ta thấy được tính chất và đặc điểm của từng cuộc đấu tranh, sự lãnh đạo khéo léo 
của Đảng Cộng sản Đông Dương trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Nội dung truyền đơn thay đổi theo từng hoàn cảnh, nhận thức của các tầng lớp nhân 
dân và phát triển theo tiến trình cách mạng. Những truyền đơn trong những năm 1930 đến 
năm 1935 cho thấy, trong giai đoạn này, việc tuyên truyền chủ yếu nhằm làm rõ đường lối 
cách mạng đúng đắn của Ðảng; phân tích tình hình trong nước và quốc tế; ca ngợi hòa bình, 
ủng hộ tiến bộ, dân chủ và bình đẳng; đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ; phản đối ách áp bức 
bóc lột của chính quyền thực dân phong kiến. 

Trong những năm 1930-1931, dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, 
phong trào cách mạng đã dấy lên mạnh mẽ ở cả ba kỳ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, trong 
đó mạnh mẽ nhất là phong trào đấu tranh ở vùng Thanh Nghệ Tĩnh với đỉnh cao là Xô Viết 
Nghệ Tĩnh. 

Tháng 4/1930, trên cơ sở những thắng lợi trong cuộc đấu tranh của công nhân nhà 
máy dệt Nam Định, công nhân mỏ Mông Dương, công nhân nhà máy Ba Son, xí nghiệp 
Bến Thủy, đồn điền Phú Riềng, các cuộc biểu tình của nông dân Thái Bình, Hà Nam, Đảng 
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với việc phát truyền đơn kỷ niệm ngày Quốc tế lao 
động 1/5, kêu gọi và cổ vũ quần chúng nhân dân mở đợt đấu tranh mới với khẩu hiệu: Bỏ 
sưu thuế, tăng lương, giảm giờ làm cho công nhân, chia ruộng đất cho dân cày, đánh đổ đế 
quốc, phong kiến, địa chủ (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 2004: 46, 47, 58, 59); Phải nhớ 
lấy tội ác tày trời của đế quốc chủ nghĩa Pháp, theo gương hy sinh của anh em chị em Bến 
Thủy mà cực lực phản kháng đế quốc Pháp giết người… (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 
2004: 71-72). Mặc dù chính quyền thực dân Pháp ra lệnh giới nghiêm nhưng truyền đơn, 
biểu ngữ vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, đặc biệt là các vùng nông thôn. 
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Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cuộc biểu tình, bãi công, bãi 
thị nổ ra liên tiếp từ tháng 5 năm 1930, các cuộc đấu tranh, biểu tình, bãi công, bãi thị nổ 
ra liên tiếp ở các nhà máy xí nghiệp và các vùng nông thôn ở cả ba kỳ như: Hà Nội, Nam 
Định, Hòn Gai, Vinh, Sài Gòn, Chợ Lớn, Sa Đéc, Vĩnh Long, Gia Định… Truyền đơn được 
sử dụng triệt để trong các cuộc đấu tranh, nhằm kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng: 
“Trong các ngày 15, 16/6/1930, truyền đơn cách mạng được rải khắp nơi ở Long Xuyên”*. 
Nhiều cuộc bãi công, biểu tình đã bị địch đàn áp đẫm máu nhưng không đẩy lùi được khí 
thế đấu tranh của quần chúng.

Sau đợt kỷ niệm ngày 1/5, 
Ban Cổ động và Tuyên truyền của 
Đảng đã xuất bản tài liệu Ngày 
Quốc tế đỏ 1/8 kêu gọi quần chúng 
nhân dân đấu tranh chống đế quốc 
chiến tranh, bảo vệ hòa bình, ủng 
hộ phong trào giải phóng dân tộc. 
Trong thời gian này, Đảng cũng ra 
các truyền đơn kêu gọi binh lính 
ủng hộ đấu tranh, bênh vực giai 
cấp công nông: “Tính mạng của 
anh em cũng bị quân đế quốc Pháp 
đè nén giày vò. Nay tụi đế quốc lại 
bắt anh em đánh đập nhân dân đi 
làm phu các đồn, mưu cho cha giết con, anh giết em, anh em vô sản giết hại anh em vô sản. 
Vậy trách nhiệm của anh em binh lính bây giờ là hết sức bênh vực anh chị em công nông. 
Lẽ nào anh em binh lính lại đem nồi da mà nấu thịt” (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam 2004: 
111). Kết quả là ở một số nơi binh lính đã không nổ súng bắn vào quần chúng khi họ bị đưa 
đi đàn áp các cuộc đấu tranh.

Từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930, hàng trăm cuộc đấu tranh của nhân dân nổ ra, ngày 
càng quyết liệt. Để đối phó với sự đàn áp tàn bạo của chính quyền thực dân, nhiều cuộc biểu 
tình đã có lực lượng tự vệ được trang bị giáo mác, gậy gộc, nhiều cuộc đấu tranh thu hút hàng 
trăm, hàng ngàn người. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh của 2 vạn người ngày 1/9 ở Thanh 
Chương, Nghệ An. Phong trào đấu tranh mạnh mẽ ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã hình thành cuộc 
nổi dậy của quần chúng thành lập Xô Viết Nghệ Tĩnh, chính quyền công nông đầu tiên ở Việt 
Nam. Hưởng ứng phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đảng ra nhiều truyền đơn kêu gọi quần 
chúng các nơi ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh và chống lại khủng bố trắng của thực dân Pháp.

* Note confidentielle No. 36-C du 19 Juin 1930 de l’Administrateur de Long Xuyen à M.Gouverneur de la 
Cochinchine sur les tracts à Long Xuyen, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, Hồ 
sơ số: IIA45/221(3)

Công văn mật số 156-S ngày 17/3/1930 của Hiệu trưởng 
trường Sư phạm Hà Nội về việc phát hiện áp phích 

bằng chữ Quốc ngữ trên tường của trường
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Trước tính chất quyết liệt của cao trào cách mạng 1930-1931, chính quyền thực dân 
Pháp đã tiến hành khủng bố, đàn áp dã man các cuộc đấu tranh, biểu tình. Tiêu biểu là 
vụ ném bom xuống cuộc 
biểu tình của nhân dân 
huyện Hưng Nguyên, 
Nghệ An ngày 12/9/1930. 
Đầu năm 1931, Đảng bị 
tổn thất nặng nề, các cơ 
sở Đảng bị triệt phá, các 
xứ ủy bị bắt bớ, nhiều cơ 
sở quần chúng bị phá vỡ, 
phong trào cách mạng tạm 
thời lắng xuống.

Song song với các cuộc truy quét bắt bớ, chính quyền thực dân tiến hành tịch thu các 
tài liệu truyền đơn, báo chí, các phương tiện in báo, in truyền đơn một cách thường xuyên*.

Từ năm 1932 đến năm 1935, Đảng bước vào thời kỳ khôi phục, củng cố lại tổ chức và 
lực lượng cách mạng. Nhằm thúc đẩy việc khôi phục lại phong trào cách mạng, các tổ chức 
Đảng, Xứ ủy và các tổ chức Đảng ở các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng 
truyền đơn và báo chí. Ngày 23 tháng 8 năm 1933, Công văn số 2831-S của cảnh sát Nam 
Kỳ gửi Thống đốc Nam Kỳ đã báo cáo việc Trần Văn Thạch cùng với Nguyễn Văn Tạo đã 
phát tán truyền đơn kêu gọi nhân dân lao động đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản**.

Từ cuối năm 1934 đến giữa năm 1935, phong trào đấu tranh cách mạng lại nổ ra với hình 
thức đấu tranh tiêu biểu là bãi công, lãn công, nhiều địa phương có hoạt động rải truyền đơn 
với các nội dung: Phản đối chiến tranh đế quốc, làm nội chiến cách mạng; ủng hộ Liên bang 
Xô Viết; đả đảo đế quốc và địa chủ; tăng lương, giảm giờ làm; chia ruộng đất cho dân cày…

Đảng Cộng sản Đông Dương cũng in nhiều truyền đơn kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga, Quốc tế Lao động 1/5… nhằm tuyên truyền, cổ vũ 
các tầng lớp nhân dân đấu tranh. Dưới đây là nội dung một truyền đơn đang được lưu giữ 
tại Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng:

“Hỡi anh chị em vô sản!

* Note confidentielle du 3 Avril 1931 du Gendarme ANTOUARD FONDS, Commissaire de police de My Luong 
à M. l’Administraeur de Long Xuyen sur l’arrestation des communists à Long Dien (Note confidentielle du 2 
Mars 1931 du Gendarme Antouard, Commandant le poste de Gendarmerie de My Luong sur les menées 
resvolutionaires), Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, Hồ sơ số: IIA45/221(3)
** Note confidentielle N0. 171-C du 2 September 1930 de M.Gouverneur de la Cochinchine à M. Général de 
Division de Cochinchine - Cambodge sur le dossier circulaire-joint relative au plan de defense à Sài Gòn - 
Chợ Lớn, Trung tâm lưu trữ Quốc gia II, Phông Phủ Thống đốc Nam Kỳ, Hồ sơ số: IIA45/221(3)

Công văn ngày 24/12/1934 của Cảnh sát Nam kỳ về việc phát hiện truyền 
đơn của Cộng sản kêu gọi dân chúng nổi dậy chống Pháp ngày 18/12/1934
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Chúng ta sẽ mãi mãi là nô lệ nếu chúng ta không đoàn kết. Vậy chúng ta có muốn mãi 
mãi là nô lệ hay không?

Các bạn có thấy bọn đế quốc mua tàu, mua vũ khí hay không? Các bạn có biết tiền bạc 
để mua những thứ này từ đâu không? Từ máu và mồ hôi của những công dân nghèo khổ.

Để chấm dứt ách thống trị này, chúng ta hãy nhanh chóng đoàn kết lại thành một khối 
vững chắc mà không có ai có thể chia cắt. Chúng ta hãy nhìn những con mối, chúng rất nhỏ 
bé nhưng chúng vẫn có thể làm tổ cho mình bằng cách nhặt từng hạt cát một.

Vậy tại sao chúng ta là con người, chúng ta lại có thể ngủ quên, có phải chúng ta yêu 
thích kiếp nô lệ hay không?

Vào năm 1934 này, chúng ta hãy đoàn kết lại đòi: 
Không nộp thuế thân
Không trả tiền thuê ruộng
Đòi trả lại đất nước cho chúng ta

Cuộc cách mạng ở Thái Bình Dương sẽ sớm nổ ra. Bọn đế quốc sẽ bắt chúng ta làm 
bia đỡ đạn”.

Truyền đơn kêu gọi quần chúng nhân dân đấu tranh cách mạng trong những năm 1934 
- 1935 tuy hoạt động bất hợp pháp, song hiệu quả mang lại đối với công tác tuyên truyền là 
rất lớn, đây cũng là kênh thông tin quan trọng để từ đó những chủ trương, chính sách mới 
của Đảng đến được các cơ sở Đảng tại các địa phương và ngược lại.

Một vài nhận định

Truyền đơn là một hình thức đấu tranh cách mạng linh hoạt, không đòi hỏi tốn kém 
lực lượng, lại chứa đựng tinh thần đấu tranh cách mạng, đóng góp rất lớn trong việc tập 
hợp lực lượng, đoàn kết các giai cấp tầng lớp đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ lãnh đạo 
của Đảng. 

Từ năm 1930 đến năm 1935, Đảng Cộng sản Đông Dương đã sử dụng hiệu quả truyền 
đơn trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, phát động đấu tranh trong cao trào cách mạng 
1930-1931 cũng như góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển phong trào trong 
những năm 1932-1935, khơi dậy lòng yêu nước, căm thù giặc và ý chí quyết tâm chiến đấu 
vì độc lập tự do của quần chúng nhân dân, tạo bước đệm cho những phong trào cách mạng 
thời kỳ sau.
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REVOLUTIONARY LEAFLETS OF THE INDOCHINESE COMMUNIST PARTY 
IN THE PERIOD OF 1930 - 1945

Trương Thị Phương

The leaflet is a special type of press, an effective propaganda tool. Since its formation, 
the Indochinese Communist Party has paid much attention to the propaganda and 
mobilization of the revolution. During the years of fighting against the French colonialists, 
the Party called upon the masses to fight under the banner of the proletariat, creating 
numerous glorious victories.

During the time from 1930 to 1935, along with the secretive media, the leaflet played 
an important role as an effective propaganda tool and a sharp weapon of the Indochinese 
Communist Party for the revolutionary movement of 1930 - 1931, as well as for the restoration 
of party’s organization in the period of 1932 - 1935.

The paper focuses on analyzing the Party’s policy of using leaflets in revolutionary 
movements, providing information on the forms and contents of the leaflets from 1930 to 1935 
and its role for the revolutionary movements of that period.


