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Les voix dissidentes pour une solution politique radicale

● Les associations indépendantes 

issues de la société civile
● Le journaliste indépendant Phạm Chí Dũng
● Le docteur Nguyễn Đan Quế
● L'avocat Cù Huy Hà Vũ
● L'étudiant Nguyễn Tiến Trung
● La blogueuse Phạm Thanh Nghiên
● ...



La voix des « sans voix »



« souples et fermes à la fois » 
(Nguyễn Sinh Hùng)

La politique actuelle du gouvernement de la RSVN :
● Rester ferme sur la revendication de souveraineté (+ poursuivre les 

expositions, l'éducation populaire)
● Ne pas envoyer de bâtiments militaires en Mer de Chine méridionale 

(éviter toute provocation avec la Chine)
● Porter l'affaire sur le plan juridique au niveau régional (ASEAN) et 

international (ONU) 
● Maintenir les discussions au niveau bilatéral
● Réprimer toute manifestation intérieure « illégale » mais promouvoir 

l'activisme à l'étranger
● Rassurer les compagnies étrangères et prévoir des dédommagements 

fiscaux pour les compagnies attaquées



Questions sans réponses

● Le reflux de l'histoire :

La Note diplomatique de 

Phạm Văn Đồng (14 septembre 1958)
● Violences imprévisibles ou 

laisser-faire à Bình Dương et Đồng Nai ?



Solutions préconisées

● La survie passe par un changement intérieur radical 

(pacifique et accompagné et/ou violent et désorganisé)
● Les nouvelles alliances économiques, militaires, diplomatiques 

(le repositionnement du Viêt-Nam)
● La poursuite des manifestations à l'intérieur du pays

Autres analyses :
● Huy Đức, Ngô Nhân Dụng, Nguyễn Trọng Bình,

Trần Ngân, Trần Trung Đạo, ...
● Une voix officielle sur l'économie : 

Mme Phạm Chi Lan



Nguyễn Đan Quế : la transition démocratique 

● Démission du Polit-Buro, remise du pouvoir à l'Assemblée nationale
● Mise en place d'un gouvernement intérimaire
● Choix affirmé de la voie démocratique
● Détacher le Parti de l'État
● Nouvelle loi électorale, multipartisme 

et pluralisme
● Mise en place des nouvelles institutions 

démocratiques (séparations des pouvoirs, constitution)



Phạm Chí Dũng : la Chine « menace ancestrale »

● Không thể trông đợi bất cứ sự tỉnh ngộ hay hồi tâm nào từ chính 
quyền Bắc Kinh! Không thể nào làm chùn bước não trạng “Ngàn 
năm Bắc thuộc” của kẻ đang một lần nữa muốn nô thuộc Giao Chỉ!

● Cũng không thể mỏi mòn trông chờ động tác thể hình khom lưng 
của nhà cầm quyền Việt Nam được chuyển sang thế ngẩng cao 
đầu! Không thể chỉ với thái độ “ngoại giao mềm dẻo” nhằm kéo lê 
cố tật “mười sáu chữ vàng” mà không có bất cứ một hành động 
đáp trả xứng đáng nào!



● Cực lực lên án hành động xâm lược của Trung cộng trong việc mang 
giàn khoan dầu khổng lồ HD 981 vào lãnh hải Việt Nam.

● Tố cáo trước dư luận quốc tế về thái độ hung hăng coi thường luật pháp 
quốc tế; và đòi hỏi Trung cộng phải ngưng ngay những hành động gây 
hấn, tôn trọng chủ quyền lãnh hải Việt Nam.

● Lên án sự nhu nhược của các cấp lãnh đạo Cộng sản Việt Nam; và đòi 
hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải có ngay những hành động 
cụ thể bảo vệ sự vẹn toàn lãnh hải; đưa hành động xâm lăng của Trung 
cộng ra Tòa án Quốc tế.

● Khẩn thiết kêu gọi mọi quốc gia tự do trên thế giới, các tổ chức quốc tế 
có thái độ thích ứng trước hành động ngang ngược của Trung cộng đã 
và đang tạo bất ổn ở Biển Đông, phương hại đến nền hoà bình và thịnh 
vượng chung trên toàn thế giới.

● Sẵn  sàng sát cánh với mọi giới đồng bào trong cuộc đấu tranh chung 
“Chống Tàu Diệt Việt Cộng”.

●



Phạm Thanh Nghiên : « exilée dans mon propre pays »



La mise en garde de Cù Huy Hà Vũ

● Ts. Cù Huy Hà Vũ: Xóa bỏ độc tài mới giữ được nước!



Discrimination sur plusieurs générations : 
comment le parti scrute le passé familial des futurs adhérents



Conclusion : les enjeux immédiats du « Second Đổi Mới »

● Réconcilier
● Réformer
● Démocratiser



L'étudiant Vanda Lâm le 18 mai 2014 : 
une expression du transnationalisme vietnamien



Merci de votre attention
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