BÀI 16
CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
(1918- 1939)
 1 TIẾT 

Thứ………ngày……..tháng……..năm……..
Tiết……….
I. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
THỨ NHẤT
1. Tình hình kinh tế, chính trị – xã hội (đọc thêm)
2. Khái quát chung về phong trào độc lập ở Đông Nam Á
- Bước phát triển mạnh mẽ của phong trào dân tộc tư sản
+ Giai cấp tư sản trưởng thành lớn mạnh trong kinh doanh, chính trị.
+ Đảng của gia cấp tư sản được thành lập và ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội.
- Xu hướng vô sản xuất hiện đầu thế kỉ XX
+ Phát triển nhanh dẫn đến sự ra đời của nhiều Đảng Cộng sản (Inđônêxia, Việt Nam,
Malaixia, Xiêm …).
+ Phong trào dân tộc trở nên sôi nổi, quyết liệt.
II. PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở INĐÔNÊXIA (đọc thêm)
III. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ
CAMPUCHIA
* Nguyên nhân
- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa.
- Chính sách khai thác tàn bạo, chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề.
- Nhiều phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương bùng nổ.
* Nét chính của phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương
Tên khởi nghĩa

Lào

Thời gian

Nhận xét chung

Ong Kẹo và
Com-ma-đam

Kéo dài 30
năm đầu thế phát triển mạnh mẽ.
kỉ XX

Chậu Pa-chay

1918 - 1922 Mang tính tự phát, lẻ tẻ.

- Có sự liên minh chiến đấu của cả
Phong trào chống thuế.
3 nước.
Tiêu biểu là cuộc khởi
1925 - 1926 - Năm 1930, ĐCS Đông Dương đã
Campuchia
nghĩa vũ trang của
tạo nên sự phát triển mới của cách
nhân dân Rô-lê-phan.
mạng Đông Dương.
* Nhận xét
- Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh những mang tính tự phát, chủ yếu ở địa
bàn Bắc Lào, phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.
- Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào 1825 - 1926, phát triển thành đấu
tranh vũ trang, mang tính tự phát, phân tán.
- Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ.

+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kì mới của cách mạng 3
nước Đông Dương.
+ Tập hợp - đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng trong xã hội.
+ Xây dựng cơ sở của Đảng Cộng sản ở nhiều nơi.
+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản.
Trong những năm 1936-1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương tập hợp nhân dân
chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương được
xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, Phnôm Pênh … kích thích đấu tranh ở Lào và
Campuchia.
IV. CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN ANH Ở MÃ LAI VÀ MIẾN
ĐIỆN (đọc thêm)
V. CUỘC CÁCH MẠNG NĂM 1932 Ở XIÊM (THÁI LAN) (đọc thêm)

