Biden er IKKE valgt til
præsident
–
følg
forfatningen, ikke pressen.
Den 7. november (EIRNS) – Som forventet – faktisk som
præsenteret i detaljer af kupmagerne fra ‘Transition Integrity
Initiative’ for flere måneder siden – har de amerikanske
etablerede medier tilranet sig magten til at afgøre, hvem har
vundet et præsidentvalg, en beføjelse, der tilhører
delstaterne og Valgkollegiet. Joe Biden er muligvis for langt
ude til at han forstår det, men det gør hans taleskrivere, og
de ved at de lyver, når de i dag fik ham til at sige, at han
er “beæret og ydmyg” over at blive kåret som valgt præsident
og Kamala Harris til at være valgt vicepræsident.
Som præsident Donald Trump udtalte: ”Vi ved alle, hvorfor Joe
Biden i en fart, fejlagtigt, poserer som vinderen, og hvorfor
hans allierede medier så hårdt prøver på at hjælpe ham: De
ønsker ikke, at sandheden skal blive afsløret. Den enkle
kendsgerning er, at dette valg langt fra er slut. Joe Biden er
ikke blevet bekræftet som vinder af nogen delstat, endsige
nogen af de stærkt anfægtede delstater, der er på vej mod
obligatorisk omtælling, eller delstater, hvor vores kampagne
har gyldige og legitime juridiske indsigelser, der kan
bestemme den endelige sejrherre”. Hans udtalelse sluttede:
“Jeg vil ikke hvile, før det amerikanske folk har fået den
redelige stemmeoptælling de fortjener, og som demokratiet
kræver”.
Vreden er voksende over hele nationen, og stævner og karavaner
af biler forsamles overalt, idet den åbenbare karakter af
forsøget på at stjæle afstemningen er tydelig og oprørende,
selv for mange demokrater, der ikke kan lide Trump, men ser
faren for nationen og verden, hvis USA udsættes for et kup.
Borgere flokkes om LaRouchePAC-organisatorer over hele landet,

glade for at se nogen, der bekæmper valgsvindel, og ivrige
efter at deltage i kampen for at forhindre ‘the Green New
Deal’ i at lukke ned for den produktive økonomi, forhindre at
deres børn bliver bedøvet af stoffer og sendt ud for at
udkæmpe ulovlige og folkemorderiske krige, og frigøre
præsident Trump til at gøre jobbet færdigt.
Den tidligere demokratiske guvernør i Illinois, Rod
Blagojevich, der blev ‘hængt op’ af det samme
justitsministerium, som kørte Russiagate-kupforsøget mod
Donald Trump (og som af den grund blev benådet af Trump),
sagde i dag, at tyveri af valg er en “hæderkronet tradition” i
demokratisk kontrollerede byer som Chicago, min hjemby, og
Philadelphia …. Jeg kommer fra Chicagos demokratiske partis
etablissement, og ved hvordan det fungerer – tidligt om
morgenen, i nattens mulm og mørke, begynder tyveriet. Der er
meget store tal involveret i dette valg, det gøres ustraffet,
fordi medierne ser den anden vej”. Han opfordrede amerikanerne
til ikke at finde sig i det, men at “rejse sig og protestere
fredeligt, organisere”.
Briterne fejrer kuppet, som de foregiver at have været en
succes. The Economist glæder sig over, at deres dreng, Joe,
brugte 1 milliard dollars – mere end nogen kandidat i
historien – som Wall Street havde tildelt ham. Men de er
tvunget til at erkende, at den enorme vælgerstøtte til
præsidenten – 70 millioner og der tælles stadig – og
demokraternes fiasko med planerne om at overtage Senatet og
vinde flere pladser i Repræsentanternes Hus (de mistede cirka
fem pladser), betyder at deres hensigt om at ødelægge systemet
med valgmands-kollegiet, afslutte forhalingerne i Senatet, og
stække Højesteret ved at tilføje flere dommere til domstolen,
ikke vil være muligt, og at de dermed mister muligheden for
(som The Economist udtrykker det) “at transformere landets
politik” – dvs., at ødelægge Det amerikanske System.
Mens kampen med at afsløre stemmesvindelen fortsætter,
forbereder de egentlige kontrollører af Biden og demokraterne

– Wall Street og City of London – sig til at mødes i Davos i
næste uge for at færdiggøre planerne for gennemførelsen af
“Green Finance” – afskære al kredit til fossile brændstoffer
og industrien i almindelighed. Deltagerne i begivenheden, med
titlen: “The Green Horizon Summit — The Pivotal Role of
Finance”, (Den grønne horisont-topmøde – den centrale rolle af
finansiering) inkluderer Mark Carney og Andrew Bailey
(tidligere og nuværende bankdirektører i Bank of England),
BlackRocks Larry Fink, Bill Gates, ECB-præsident Christine
Lagarde, IMF’s administrerende direktør, Kristalina Georgieva,
med flere.
Hvis verdens økonomi og dens arbejdsstyrke skal reddes fra en
sådan fascistisk ødelæggelse, må Donald Trump lykkes med at
besejre bestræbelserne på at stjæle valget, og hurtigt tage
skridt til at bringe USA, Rusland, Kina og andre, der er
villige til at gå sammen, for at erstatte dette slæng af
finansielle gravrøvere med et nyt Bretton Woods-kreditsystem
for global udvikling.
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