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Theo một nguồn tin cấp cao từ Bắc Kinh, Bộ Chính trị Lãnh đạo chủ chốt trong Đảng Cộng 
sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đạt đươc bốn điểm đồng thuận sẽ được công bố vào ngày hoặc 
trong những ngày gần Đại hội Đảng thứ 18. Phương hướng chung của quyết định là Trung 
Quốc sẽ đi theo con đường dân chủ. Thông tin này đã được lưu hành một cách vội vàng ở Bắc 
Kinh. 
 
Theo nguồn tin, bốn điểm của sự đồng thuận là: 
 
1. Mọi người từ tất cả các tầng lớp xã hội, các đảng phái chính trị, tổ chức xã hội nên cử đại 
diện để thành lập một ủy ban chuẩn bị cho một hiến pháp mới. Họ sẽ soạn thảo một hiến pháp 
mới bảo vệ các quyền của công dân tự do lập hội và các đảng phái chính trị. 
 
2. Sẽ có thông báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó như là 
đảng cầm quyền. Đảng viên Đảng sẽ cần phải được tái đăng ký, với sự tự do lựa chọn vào lại 
Đảng hoặc bỏ đảng. 
 
3. "04 tháng Sáu" Pháp Luân Công, và tất cả các nhóm người bị đàn áp sai lầm trong quá trình 
cống hiến bản thân để thực hiện dân chủ cho Trung Quốc sẽ được phục hồi và được bồi 
thường. 
 
4. Quân đội sẽ được quốc hữu hoá. 
 
Tuyên cáo từ nguồn tin không có thể được xác minh, nhưng được cho là một vấn đề thảo luận 
giữa các lãnh đạo cấp cao. Nguồn tin cũng cho biết rằng một Đảng Dân Chủ đã được thành 
lập tại Học viện Khoa học Bắc Kinh, và hơn 30 học giả tại Học viện đã tham gia vào phong 
trào, tạo thành một "Đảng Dân chủ Tự Do của các Khoa học gia Trung Quốc." 
 
Bốn điểm của sự đồng thuận nhất trí dự định phải được công bố vào ngày hoăc gần ngày Đại 
hội Đảng lần 18, theo nguồn tin. Đại hội sẽ được tổ chức vào mùa thu này, tháng 10 hoặc 
tháng11, mặc dù đã có tin đồn rằng nó sẽ được hoãn lại trong bối cảnh bất ổn chính trị hiện 
nay gắn liền với sự sụp đổ của Bạc Hy Lai. 
Shi Cangshan, một nhà phân tích độc lập Trung Quốc tại Washington đã phản ứng trước tin 
tức: "hiệu ứng domino của sự cố Wang Lijun vẫn còn xảy ra, và những hoạt động sau bối 
cảnh hậu trường của Đảng đang được phơi bày". 
 
Shi nói rằng lý do các nhà lãnh đạo Đảng muốn công bố bốn điểm của sự đồng thuận như trên 
là để có những sáng kiến trước sự suy sụp không thể tránh khỏi của nó. "Nhóm đã tham gia 
vào cuộc đàn áp khổng lồ người dân Trung Quốc, bao gồm cả cuộc đàn áp Pháp Luân Công, 
đang được phơi bày , và điều này liên quan sâu sắc với sự sụp đổ của ĐCSTQ. Tốt hơn cả là 
họ nên chủ động, điều đó sẽ đem lại lợi ích cho bản thân mình và thế giới. 
 
 


