Tỷ Phú Blomberg Tính Bỏ $100 Triệu Giúp Biden

Billionaire to Spend $100 Million In Support of Democratic
Nominee
Newsweek
Billionaire and former New York City Mayor Mike Bloomberg plans to spend $100 million to help
Democratic presidential nominee Joe Biden beat President Donald Trump in Florida, a key battleground
that went for Trump in 2016. Bloomberg aims to boost early voting turnout, in a bid to show a decisive
Democratic victory shortly after polls close on Election Day. The spending will reportedly go largely to digital
and television ads targeting Florida voters in both English and Spanish.
"Voting starts on September 24 in Florida so the need to inject real capital in that state quickly is an urgent
need," Bloomberg adviser Kevin Sheekey told the Post. "Mike believes that by investing in Florida it will allow
campaign resources and other Democratic resources to be used in other states, in particular the state of
Pennsylvania."
Trump tweeted his thoughts on Bloomberg's spending a few hours after the news broke on Sunday morning.
"I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then
giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas
ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead," the president used the nickname for
Sen Elizabeth Warren to reference a confrontation between the two former Democratic presidential hopefuls.
The most recent polls out of Florida suggest that Biden already has an advantage. Separate surveys
conducted this month by CNBC/Change Research and St. Pete Polls both show Biden in the lead by 3
percentage points. But an NBC News/Marist poll conducted from August 31 to September 6 showed a tied
race.
Democrats and Republicans see Florida as a vital to victory in November.

Nghị sĩ Sanders lo Ông Biden Sẽ Thua TT. Trump
Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders (trái) và ứng viên tổng thống Dân chủ Joe
Biden

Hãng tin Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết, Thượng nghị sĩ bang
Vermont Bernie Sanders nói chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden nên tập
trung vào các vấn đề như chăm sóc y tế cho người dân và thúc đẩy kinh tế, đồng
thời hợp tác nhiều hơn nữa với các chính khách có tiếng tăm như Hạ nghị sĩ
Alexandria Ocasio-Cortez - gương mặt cấp tiến nổi bật của đảng Dân chủ.
Faiz Shakir, cựu giám đốc quản lý chiến dịch tranh cử trước kia của ông Sanders, cho biết Thượng nghị sĩ
bang Vermont đang cố gắng hết sức hỗ trợ ông Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng
11 tới, ông Sanders gợi ý điều chỉnh một số chiến lược.
"Ông ấy đang liên hệ trực tiếp với đội ngũ của ông Biden và hối thúc họ đặt trọng tâm nhiều hơn nữa đến các
vấn đề như làm thế nào để nâng mức lương cho người dân, tạo ra hàng triệu việc làm cho thu nhập tốt, hạ giá
thành dược phẩm và mở rộng các chương trình chăm sóc sức khỏe”, ông Shakir nói.
Ông Shakir nói ông Sanders gợi ý ông Biden tiếp cận nhiều hơn nhóm cử tri trẻ tuổi, cộng đồng người Mỹ gốc
Latinh và nhóm cử tri cấp tiến. Hiện ông Biden dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò dư luận.
Tuy nhiên, giới quan sát không loại trừ khả năng lặp lại kịch bản năm 2016: ông Biden có thể giành nhiều
số phiếu phổ thông hơn nhưng lại có ít phiếu ủng hộ của đại cử tri hơn và chịu thất bại giống như ứng
viên Dân chủ Hillary Clinton kỳ đó.

Sanders Urging Biden to Do More to Excite Progressives
In recent days, Sanders has been sounding more direct notes of caution to the Biden campaign, urging in
public and in private that the former vice president, a centrist, must do more to excite progressive voters. He
has emphasized, in particular, that Mr. Biden should work harder to appeal to young voters and Latinos; both
are groups that overwhelmingly supported Mr. Sanders in the primary but Mr. Biden has so far struggled to
connect with as the nominee.
“Senator Sanders is confident that Joe Biden is in a very strong position to win this election, but nevertheless
feels there are areas the campaign can continue to improve upon,’‘ Faiz Shakir, Mr. Sanders’s former
campaign manager, said in a statement on Saturday, which was first reported by The Washington Post. “He
has been in direct contact with the Biden team and has urged them to put more emphasis on how they will
raise wages, create millions of good paying jobs, lower the cost of prescription drugs and expand health care
coverage.”
“He also thinks that a stronger outreach to young people, the Latino community and the progressive movement
will be of real help to the campaign,’‘ Mr. Shakir added.

Joe Biden Nói Một Đường, Làm Một Nẻo
Ứng Cử Viên Tổng Thống của đảng Dân Chủ Joe Biden đã chỉ ra rằng
cần có một chính sách mới tiếp cận đối với Trung Quốc sau nhiều thập
niên khi chính sách đối ngoại đồng thuận bị phá vỡ. Nhưng khi nhìn
vào kỷ lục quá khứ của Joe Biden cho thấy Cựu Phó Tổng Thống mới
là nhân vật có vai trò trọng tâm chính trị về việc thúc đẩy sự trỗi dậy
của Trung Quốc như thế nào.

Trang mạng tranh cử của ông nói rằng Joe Biden sẽ cứng rắn với Trung Quốc với tư cách là Tổng Thống
nhưng trong suốt 4 thập niên phục vụ công ích của mình, Joe Biden đã trực tiếp đóng góp vào sự trỗi
dậy của Trung Quốc ,và ông đã bảo vệ những tuyên bố và lập trường trước đây của mình trên suốt
con đường tranh cử.
Sự chuyển đổi được cho là của Joe Biden có thể là để đáp lại cách tiếp cận cứng rắn hơn mà Tổng Thống
Trump đã áp dụng và thái độ khó chịu của dân chúng Mỹ đối với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia
tăng và đại dịch toàn cầu Coronavirus.
Tổng Thống Trump đã phá vỡ sự đồng thuận trong chính sách đối ngoại đã có hàng thập niên trước đối
với Trung Quốc. Chính quyền ông đã áp thuế đối với phần lớn hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc, ban hành
lệnh trừng phạt đối với các quan chức hàng đầu của Trung Quốc, và hạn chế ảnh hưởng của các công ty
công nghệ Trung Quốc như Huawei. Một số cố vấn của Joe Biden cho biết họ đông ý với chính quyền
Tổng Thống Trump về việc coi Trung Quốc như là một mối đe dọa chiến lược. Kurt Campbell, cựu quan
chức Bộ Ngoại giao Obama và cố vấn chiến dịch Joe Biden, cho biết:
“Tôi nghĩ rằng có sự công nhận rộng rãi trong Đảng Dân Chủ rằng Tổng Thống Trump phần lớn đã
chính xác trong việc chuẩn đoán các hoạt động săn mồi của Trung Quốc”.The Wall Street Journal đưa
tin .
Joe Biden cho biết ông đã “….Khuyến khích sự phát triển của Trung Quốc với tư cách là một thành viên
có năng suất, có trách nhiệm của cộng đồng thế giới”. Joe Biden là Chủ Tịch của Ủy ban Đối Ngoại
Thượng Viện khi ông thúc đẩy Trung Quốc gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vào năm
2001. Trợ lý Thượng viện của ông Frank Jannuzi nhớ lại rằng Biden đã nói với Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là
Giang Trạch Dân rằng Hoa Kỳ “Hoan nghênh sự xuất hiện của một Trung Quốc thịnh vượng, hội nhập”.
The New York Times đưa tin.
Trong một cuộc họp báo đầu năm nay Tổng Thống Trump gọi quyết định này là "một trong những thảm
họa địa chấn về chính trị và kinh tế lớn nhất trong lịch sử thế giới". Ông đã chỉ trích Joe Biden vì vai trò
của ông ấy trong quyết định đó và nói rằng: “Toàn bộ sự nghiệp của ông ấy là một món quà cho Đảng
Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Đáng chú ý, việc hội nhập Trung Quốc vào nền kinh tế toàn cầu đã không dẫn đến tự do hóa, hay dân chủ hóa
như nhiều người dự đoán. Các doanh nghiệp bị nhà nước kiểm soát các ngành công nghiệp chiến lược,
chuyển giao công nghệ và việc đánh cắp tài sản trí tuệ hoàn toàn tiếp tục, ĐCSTQ đã tăng cường vai trò của
mình trong quản trị trong nước và quốc tế, The New York Times đưa tin. Trung Quốc bác bỏ một cách hiệu
quả lý thuyết cho rằng các thể chế dân chủ tự do là cần thiết để tăng trưởng kinh tế. Một số chuyên gia tin
rằng “ Mô hình Trung Quốc” này có thể được xuất cảng sang các nước khác trong bối cảnh ngày càng có
nhiều hoài nghi về chủ nghĩa tân tự do của phương Tây.
Khi Trung Quốc tiếp tục phát triển thành một cường quốc kinh tế và quân sự có khả năng thách thức Hoa Kỳ
dưới thời chính quyền Obama, Joe Biden đã viết bài đăng trên New York Times năm 2011 rằng Hoa Kỳ
không cần lo lắng về sự trổi dậy của Trung Quốc. Với tiêu đề “Sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là
sự sụp đổ của chúng ta”, tác giả đả lập luận rằng “Một Trung Quốc thành công có thể làm cho đất nước
chúng ta thịnh vượng hơn, chứ không kém đi”.
Chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 2020 của Joe Biden đã bị sa lầy , khi ông cố gắng thể hiện mình vừa là
người cứng rắn với Trung Quốc, vừa là người giữ vai trò trung tâm trong quan hệ Mỹ-Trung trong những thập
niên trước. The Hill đưa tin.
Joe Biden đã gọi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “kẻ côn đồ” và nói rằng Trung Quốc “ Phải tuân theo
luật pháp ” trong cuộc tranh luận sơ bộ của đảng Dân chủ vào tháng Hai. Kế hoạch “Mua của Mỹ” của ông
đưa ra quan điểm cứng rắn đối với Trung Quốc và kêu gọi khôi phục việc làm trong lĩnh vực sản xuất và bảo
vệ chuỗi cung ứng trong nước.
Nhưng Joe Biden thừa nhận rằng ông đã nói với cựu Tổng Thống Barack Obama rằng Trung Quốc không

phải là vấn đề trong chiến dịch tranh cử vào tháng 10 năm 2019 ,khi dừng chân ở Iowa.Ông nói: “Chúng tôi
đang nói về Trung Quốc. Tôi nói rằng Trung Quốc không phải là vấn đề của chúng ta. Trung Quốc không phải
là vấn đề của chúng ta nếu chúng ta đầu tư và nhớ mình là ai ”.
Tổng Thống Trump đã nhiều lần nói “ Trung Quốc đang cười nhạo chúng ta ” và trong cuộc họp tại Toà Bạch
Ốc năm 2017, ông đã kêu gọi loại bỏ những “ Người theo chủ nghĩa toàn cầu ”, những người đã giám sát sự
trỗi dậy của Trung Quốc và sự suy giảm sau đó của ngành công nghiệp Hoa Kỳ.
Những “ Người theo chủ nghĩa toàn cầu ” này trong các cơ sở chính trị và doanh nghiệp đã hỗ trợ cho sự hội
nhập kinh tế của Trung Quốc từ nhiều thập niên trước. Kết quả của quá trình này có thể được nhìn thấy qua
cách các công ty Hoa Kỳ như : Ngành công nghiệp giải trí, các trường đại học và các tổ chức khác liên tục quỳ
gối trước Trung Quốc trong khi thúc đẩy “ Tuyên truyền chống Hoa Kỳ ” ở quê nhà.
Joe Biden nói rằng ông sẽ cứng rắn với Trung Quốc, nhưng ông là một trong những người “ Toàn cầu hóa ”,
người đã cho phép Trung Quốc trở thành siêu cường ngay từ đầu.

Biden Nói Sẽ Tạo Thêm Việc Làm Nhưng
Con Trai ông Giúp Công Ty Mỹ Tạo Việc Làm ở… Trung Quốc
Chuyện mỉa mai ở bang Michigan, khi tới đây Biden nói về việc
tạo thêm việc làm cho người Mỹ, nhưng chính con trai ông giúp
chính phủ Trung Quốc mua công ty ở Michigan để tạo việc làm
cho người Trung Quốc.
Ứng cử viên Tổng Thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden có bài phát
biểu ở Macomb, bang Michigan hôm thứ Tư (9/9) hứa hẹn tạo ra
nhiều cơ hội việc làm hơn tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cùng ngày 9/9,
Breitbart News đã đăng một bài báo vạch trần con trai của Biden là Hunter Biden liên quan đến việc cùng
chính phủ Trung Quốc mua lại một công ty ở Michigan và công ty này đang tạo việc làm ở Trung Quốc,
Mexico, Châu Âu và Nam Mỹ, không phải ở Hoa Kỳ.
Trong cuốn sách Secret Empires bán chạy nhất năm 2018 của Thời báo New York, ông tuyên bố rằng, Hunter
Biden đã tham gia vào việc thành lập công ty cổ phần tư nhân Bohai Harvest RST (BHR), đồng thời là thành
viên hội đồng quản trị. Chính phủ Trung Quốc đã tài trợ 1,5 tỷ đô la Mỹ cho công ty này. Trong nhiệm kỳ thành
viên hội đồng quản trị của công ty Bohai Harvest, Hunter đã tham gia vào một loạt các giao dịch tài chính
phù hợp với lợi ích chiến lược của Bắc Kinh. Một trong những giao dịch đầu tiên đó là, mua lại quyền sở
hữu của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Trung Quốc (CGN) – Công ty này đã bị buộc tội gián điệp chống lại
Hoa Kỳ vào năm 2016. Một trong những kỹ sư của công ty này cũng bị buộc tội đánh cắp bí mật hạt nhân của
Hoa Kỳ.
Bohai Harvest do ĐCSTQ kiểm soát đã mua lại Henniges Automotive, có trụ sở tại Michigan với giá 600 triệu
USD. Vì công nghệ của Henniges có sẵn các ứng dụng quân sự liên quan đến an ninh quốc gia, vụ mua
lại này phải được sự chấp thuận của nhiều cơ quan của các quan chức chính quyền Obama-Biden.
Báo cáo cho biết thương vụ mua lại này là một trong những thương vụ mua lại các công ty ô tô Mỹ lớn nhất
của Trung Quốc trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vụ này cũng cho thấy sự hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc trong việc mua lại các công ty Mỹ có công nghệ
nhạy cảm. Đáng kể là vụ Trung Quốc mua lại công ty A123 Systems với giá 256,6 triệu USD vào năm 2013,
sau khi được chính quyền Obama-Biden phê chuẩn.
Henniges Automotive thông báo mở rộng sản xuất tại Trung Quốc, Mexico, Đức, Ba Lan, Cộng hòa Séc và
Nam Mỹ. Vào tháng 12/2017, công ty này đã mở một nhà máy sản xuất rộng gần 80.000 feet tại Tô Châu,
Trung Quốc. Các giám đốc điều hành công ty khoe khoang rằng đã tạo ra nhiều việc làm nhưng tr ên

thực tế không có một công nhân Mỹ nào được tuyển dụng. Hiện Henniges Automotive có 25 nhà máy trên
toàn thế giới, trong đó, có ít nhất 7 nhà máy ở Trung Quốc, ít nhất 4 nhà máy ở Mexico và ít nhất 5 nhà máy ở
châu Âu.

