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BAÙO “CÖÙU QUOÁC” 1942-1945 
VÔÙI CHÍNH SAÙCH ÑAÏI ÑOAØN KEÁT TOAØN DAÂN TOÄC 

CUÛA MAËT TRAÄN VIEÄT MINH TRONG CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM 1945

Phan Tuấn Dũng*

Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra tại Pác Bó, Hà 
Quảng, Cao Bằng từ ngày 10-19/5/1941 đã chỉ rõ: “Trong lúc này quyền lợi của bộ 
phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc. Nếu 
không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho 
toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa 
trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Hội nghị chủ trương thành 
lập mặt trận dân tộc thống nhất 
rộng rãi là Việt Nam Độc lập 
đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) 
nhằm xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc thực hiện đánh 
Pháp, đuổi Nhật giành độc lập 
cho dân tộc. Hội nghị cũng chỉ 
rõ: “Tuyên truyền phải áp dụng 
một chiến thuật hết sức mềm 
dẻo, thống nhất, thích hợp với 
chính sách cứu quốc của Đảng 
và sát hợp với tình thế xảy ra 
hàng ngày. Các sách báo tuyên 
truyền không nên dùng danh 
nghĩa Đảng nhiều, phải lấy danh 
nghĩa các đoàn thể cứu quốc và 
Việt Minh thay vào”.

* Ths. Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Báo “Cứu Quốc” 1942-1945
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Sau khi Mặt trận Việt Minh ra đời, phong trào Việt Minh ngày càng phát triển mạnh 
mẽ từ Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn rồi lan rộng ra trên phạm vi cả nước, nhiều Hội 
Cứu quốc của Mặt trận Việt Minh các tỉnh như Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Đông, Bắc 
Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Sơn Tây, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Thanh Hóa... đã xuất hiện. 
Báo chí xuất bản bí mật ngày càng nhiều như: Việt Nam Độc Lập (gọi tắt là Việt Lập), 
cơ quan tuyên truyền của Mặt trận Việt Minh Cao Bằng; Cờ Giải Phóng, Cơ quan của 
Đảng Cộng sản Đông Dương; Lao Động, Cơ quan của Hội Công nhân cứu quốc; Hồn 
Nước, Cơ quan của Hội Thanh niên cứu quốc; Tiền Phong, Cơ quan của Hội Văn hóa 
cứu quốc… Đặc biệt, sau ngày Nhật đảo chính Pháp 9/3/1945, cao trào kháng Nhật cứu 
nước phát triển mạnh, báo chí xuất bản ngày càng nhiều về số lượng và đa dạng, phong 
phú về nội dung. Có thể kể đến các tờ như: Quân Giải Phóng, Cơ quan của Đội Tuyên 
truyền Giải phóng quân; một số báo của Việt Minh các tỉnh như tờ: Hiệp Lực của Mặt 
trận Việt Minh tỉnh Bắc Giang; Mê Linh của Mặt trận Việt Minh tỉnh Phúc Yên; Bãi Sậy 
của Việt Minh Hưng Yên; Đuổi Giặc Nước và Khởi Nghĩa của Việt Minh Thanh Hóa... 
Ngoài ra, cũng phải kể đến những tờ báo tại các nhà tù chính trị như: Suối Reo xuất bản 
ở nhà ngục Sơn La; Đường Nghĩa ở nhà ngục Nghĩa Lộ; Giòng Sông Công và Tiếng Gió 
Ngàn ở trại tập trung Bá Vân... 

Trước sự lớn mạnh của phong trào Việt Minh, trước những thay đổi lớn trên thế 
giới, ngày 23/9/1941, đồng chí Trường Chinh đã viết bài “Chính sách mới của Đảng” để 
động viên mọi lực lượng cách mạng yêu nước nhằm giải phóng dân tộc khỏi ách phát xít 
Nhật - Pháp. Thực hiện chính sách mới của Đảng, Hội nghị cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ đã 
được triệu tập trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27/9/1941. Sau khi phân tích tình hình 
quốc tế và Đông Dương, nhất là tình hình Đảng và các tổ chức quần chúng, Hội nghị đã 
ra Nghị quyết trong đó nêu rõ: “Các cấp bộ phải giúp đỡ tờ báo của Việt Minh sắp xuất 
bản nay mai, phải vận động quần chúng ủng hộ về tài chính, phải tổ chức công tác liên 
tục, phải viết hay và vận động quần chúng viết bài cho tờ báo và nhất là bài vở cần sát 
với trình độ quần chúng và phải phản chiếu đời sống của nhân dân”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ toàn xứ Bắc Kỳ, sau một thời gian chuẩn bị 
trong điều kiện bí mật, ngày 25/1/1942, báo Cứu Quốc - cơ quan cổ động của Tổng bộ 
Việt Minh dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên truyền cổ động Trung ương do Tổng Bí thư 
của Đảng Trường Chinh trực tiếp phụ trách ra số đầu tiên. Ngay trong lời giới thiệu và 
kêu gọi, báo đã nêu rõ: “Trước cảnh tượng nước mất nhà tan thê thảm, “Cứu Quốc” - 
cơ quan cổ động của Việt Nam Độc lập Đồng minh ra đời, thống thiết kêu gọi đồng bào 
mau hợp sức cùng lòng đánh đuổi Pháp - Nhật, rửa nhục cho non sông, đưa Tổ quốc 
tới bến vinh quang độc lập”.

Chính sách đại đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân đứng lên cứu quốc giành độc lập 
dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh là một trong những nội dung chủ đạo 
trên 30 số báo Cứu Quốc giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám 1945 (từ số 1, ngày 
25/1/1942 đến số 30, ngày 16/8/1945). Các tin, bài đều tập trung vào đi sâu phân tích 
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tình hình chính trị trong nước và thế giới, những diễn biến của tình hình Đông Dương, 
chỉ rõ kẻ thù của nhân dân Đông Dương là Pháp và Nhật, tuyên truyền, cổ động kêu 
gọi đồng bào đoàn kết dưới ngọn cờ Việt Minh giành chính quyền “đồng bào ta chỉ 
có một cách là đoàn kết làm cách mạng cướp chính quyền” (số mùa xuân 1942, ngày 
10/2/1942). Báo cũng chỉ rõ, để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc cần phải 
lấy giai cấp công nhân và giai cấp nông dân làm nòng cốt và là lực lượng chủ yếu của 
cách mạng. Các tin bài tập trung đưa tin về các cuộc bãi công của công nhân như: “Thợ 
Nhà máy Tơ Nam Định bãi công” (số 10, ngày 18/2/1944), ở Hải Phòng “Chị em Sở 
Tapi đòi tăng lương”, ở Uông Bí “thợ sẽ bãi công”, ở Mạo Khê “phu mỏ đình công” 
(phụ trương số 19 ngày 20/4/1945)... Tin các cuộc biểu tình tranh đấu của nông dân 
“chống Nhật cướp thóc”, “chống bắt phu” (số 10, ngày 18/2/1944), “chống cướp đất”, 
“chống Pháp phá màu” (số 11, ngày 17/4/1944)... và kêu gọi nhân dân “Đừng nộp thóc 
cho giặc” (số 15, ngày 30/11/1944), “Không đóng một xu thuế cho Nhật, chúng ta nộp 
thuế cho Nhật là nuôi cho giặc Nhật béo, làm tăng sức sống của giặc để hãm hại chúng 
ta. Tiền đóng thuế cho Nhật hãy quyên vào quỹ cứu quốc của Việt Minh, góp một phần 
vào công cuộc sửa soạn khởi nghĩa của dân ta” (số 25, ngày 5/7/1945). Cùng với các 
tin bài tuyên truyền cổ động xây dựng liên minh công nông, báo cũng dành nhiều tin, bài 
tuyên truyền cho vấn đề thanh niên, phụ nữ với cách mạng. Trong bài “Xuân với thanh 
niên” của tác giả G.T. đã kêu gọi “Thanh niên Việt Nam phải dồn thêm sinh lực đập tan 
những mưu mô cũ và phá tan những thủ đoạn mới của quân cướp nước” (số mùa xuân 
1942, ngày 10/2/1942), hay bài “Thanh niên” của Dương Đức Hiền kêu gọi “chúng ta 
mau gia nhập hàng ngũ tiền phong cách mạng, kịp chuẩn bị để ngày sắp tới đây, trước 
khi tiến đánh quân địch chúng ta sẽ cùng nhau cất tiếng: Thanh niên ơi! Đứng lên 
đáp lời sông núi...” (số mùa xuân 1945). “Phụ nữ với chiến tranh” (số mùa xuân năm 
1942), tin đấu tranh của phụ nữ chống Pháp - Nhật bắt phu bắt lính, đòi giặc “phải giả 
chồng tôi” (số 15, ngày 30/11/1944), đấu tranh cho vấn đề phụ nữ bình quyền, kêu gọi 
phụ nữ Việt Nam kháng Nhật cứu nước đi theo Việt Minh như bài “Tiếng gọi chị em”, 
trong đó có đoạn: “Muốn giải phóng phụ nữ phải giải phóng dân tộc. Lúc này chị em 
ta không cùng anh em nam giới đánh đuổi giặc Nhật thì đến quyền sống chúng ta cũng 
không có, nói gì đến quyền trong gia đình ngoài xã hội” (số 26, ngày 15/7/1945). Đồng 
thời, báo cũng bác bỏ những quan niệm sai lầm cho rằng “Đàn bà con gái làm gì được” 
như trong bài “Phụ nữ”, tác giả Bích Đào nhấn mạnh: “... Gương bạn gái đã nêu cao, 
chị em mau tự cường. Lúc này dân tộc đang cần các chị... Các chị em cương quyết đính 
chính lại sự hiểu lầm ấy của nhiều người đi! Các chị mau ra khỏi buồng the, xó bếp lên 
đường cứu nước, đặng cùng bạn gái năm châu đua sức đua tài” (số xuân 1945).

Báo cũng dành nhiều tin, bài tuyên truyền củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
với đồng bào các dân tộc ít người, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, đoàn 
kết một lòng chung sức cứu nước dưới ngọn cờ Việt Minh tiến hành khởi nghĩa. Trong 
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bài “Cốn táy chống Nhật chất mướng” số 27, ngày 25/7/1945 có đoạn: “Hỡi anh chị em 
người Thái! Muốn cứu mình, cứu nhà, cứu đồng bào, tất cả hãy rủ nhau vào hội “Cốn 
Táy chống Nhật chất mướng” (Người Thái chống Nhật cứu nước), một hội trong Mặt 
trận Việt Minh, để cùng anh em người Kinh và các giới Mường, Thổ, Mán, Mèo, Mọi... 
sửa soạn đánh đuổi giặc Nhật, trừ diệt bọn tay sai của Nhật đi”. Bài “Muốn cứu đạo 
phải cứu nước” số ra ngày 25/6/1945 kêu gọi đồng bào Công giáo đứng trong hàng ngũ 
Việt Minh kháng Nhật cứu nước có đoạn: “Không thể ngồi yên đọc kinh cầu nguyện 
mà mong nạn khỏi tai qua! chắc các bạn thừa hiểu rằng: Muốn cứu đạo phải cứu nước, 
muốn cứu nước phải đánh đuổi cho kỳ hết bọn giặc Nhật đi... có cứu nước mới cứu 
được đạo”. Báo cũng chú trọng đến việc tuyên truyền xây dựng mối đoàn kết với các 
tầng lớp trung gian của xã hội để tranh thủ họ, lôi kéo họ vào con đường cứu nước của 
Việt Minh. Nhiều tin, bài biểu dương tổng lý ở một số nơi có cảm tình với cách mạng, 
cùng nhân dân đấu tranh chống Pháp, Nhật áp bức bóc lột. Bài “Các bạn công chức Việt 
Nam” (số 23, ngày 15/6/1945) đã vạch rõ âm mưu và thủ đoạn của kẻ thù, quyết không 
để giặc lợi dụng làm tay sai cho chúng và kêu gọi giới công chức hưởng ứng đường lối 
cứu nước của Mặt trận Việt Minh. Báo Cứu Quốc số 29, ngày 15/8/1945 đăng “Bức thư 
ngỏ cùng các bạn hội viên Việt Nam Thanh niên ái quốc” của Nguyễn Trung Hà - người 
đã từng tham gia vào hội “Việt Nam Thanh niên ái quốc”, nay đang chiến đấu dưới lá 
cờ Việt Minh có đoạn: “Mục đích của Việt Minh là làm cho nước được độc lập hoàn 
toàn... Các bạn! Đoàn Việt Nam Thanh niên cứu quốc, một đoàn thể duy nhất của chúng 
ta trong lúc này đương đợi chờ các bạn! Quốc dân đồng bào đương theo dõi từng bước 
đi của các bạn!”.

Đối với các lực lượng, đoàn thể cách mạng Việt Nam ở hải ngoại và các lực lượng 
chống phát xít, báo Cứu Quốc luôn chú trọng việc tuyên truyền các chủ trương liên hiệp 
của Việt Minh “sẵn sàng giơ tay đón tiếp những cá nhân hay đoàn thể, không phân biệt 
theo chủ nghĩa quốc tế hay quốc gia, miễn thành thực muốn đánh đuổi Nhật, Pháp để 
dựng lên một nước Việt Nam tự do và độc lập. Sẵn sàng bắt tay với các dân tộc bị áp 
bức... thành lập mặt trận liên minh chống đế quốc phát xít”. Báo dành nhiều tin bài đưa 
tin tình hình chiến sự và thắng lợi của phe đồng minh chống phát xít trên các mặt trận, 
đồng thời kêu gọi ủng hộ cuộc chiến đấu chống phát xít của lực lượng đồng minh, đặc 
biệt là Liên Xô. Số mùa xuân 1942 có bài: “Tại sao ta phải ủng hộ liên bang Xô Viết và 
ủng hộ bằng cách nào?”. Bài báo chỉ rõ vì sao chúng ta phải ủng hộ Liên Xô, vì “Liên 
Xô đánh phát xít Đức là bảo vệ nền dân chủ và hòa bình cho nhân loại” và kêu gọi 
“Đồng bào Việt Nam chúng ta hãy mang tận lực ra ủng hộ Liên Xô“. Báo Cứu Quốc số 
27 ra ngày 25/7/1945 còn đăng thông báo của Tổng bộ Việt Minh hướng dẫn cách đối 
xử với “phi công Đồng minh sang đánh Nhật ở Đông Dương, mỗi khi họ nhảy dù xuống 
đất, chúng ta phải:
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- Tìm cách đưa áo quần cho họ mặc cải trang và dấu họ ở một nơi kín.
- Săn sóc họ, phí tổn đoàn thể sẽ trả.
- Lập tức báo cho thượng cấp biết ngay.
- Họ biếu tiền bạc, võ khí hay các vật khác đều nhất luật từ chối vì lấy như vậy có 

tổn hại đến danh dự của đoàn thể”.
Ngày 25/10/1944, Tổng bộ Việt Minh gửi thư cho các đoàn thể cách mạng Việt 

Nam ở hải ngoại kêu gọi “gạt bỏ thành kiến đảng phái, đặt quyền lợi quốc gia dân tộc 
lên trên hết, thân, dịch lại cùng nhau, đặng đúc thành một khối cứu quốc vô địch”. 
Bám sát với chủ trương của Tổng bộ Việt Minh, tháng 11/1944, báo Cứu Quốc đã ra 
số “Đặc san về vấn đề hải ngoại” chỉ rõ mục đích của vấn đề hải ngoại đối với dân tộc 
Việt Nam lúc này là “thống nhất các đoàn thể cách mạng Việt Nam trong ngoài”, kêu 
gọi “các dân tộc châu Á liên hiệp lại”. Đặc biệt báo có bài “Việt Minh có phải là cộng 
sản không?” của Nam Thanh, sau khi tố cáo tội ác của Nhật - Pháp, tác giả đã trình bày 
mục đích của Việt Minh là cứu nước giải phóng dân tộc và kết luận “muốn cho công 
cuộc giải phóng Việt Nam được thành công, mặt trận thống nhất của dân tộc Việt Nam 
(Việt Minh) phải thực hiện một cách rộng rãi, bao gồm cả Đảng Cộng sản Đông Dương 
nữa. Người Việt Nam yêu nước chân chính không có quyền từ chối gia nhập Việt Minh... 
một tổ chức liên hiệp duy nhất mạnh mẽ của các đoàn thể cách mạng trong nước Việt 
Nam lúc này”.

Có thể thấy, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc đánh Pháp, đuổi Nhật giành độc 
lập dân tộc của Mặt trận Việt Minh đã được báo Cứu Quốc 1942-1945 thể hiện một cách 
rõ nét, linh hoạt và sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và thật sự 
trở thành một vũ khí sắc bén tạo thành một sức mạng vô địch của Đảng trên Mặt trận 
Tư tưởng Văn hóa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

THE JOURNAL CỨU QUỐC (NATIONAL SALVATION) 
IN 1942-1945 WITH THE POLICY NATIONAL GREAT UNITY OF THE VIET MINH 

IN THE AUGUST REVOLUTION 1945
Phan Tuấn Dũng

In this article, the author has generalized the issues of the journal Cứu Quốc from the 
1942 to 1945. The journal was secretly published by the Viet Minh. Through the issues, the 
journal appealed to the whole people in the country for the great unity. Besides, the journal 
also denounced the evils of the French colonists. It could be said that the policy National 
Great Unity launched by the Viet Minh was presented clearly and flexibly, contributing apart 
to the success of the August Revolution 1945.


