Londons finansielle imperium
kan
ikke
udnævne
den
amerikanske præsident
8. november (EIRNS) – De voksende stævner og bilkaravaner,
“Trump Train”, der nu spreder sig over hele USA i protest mod
forsøget på at stjæle præsidentvalget, har dybe årsager,
hvortil LaRouchePAC og EIR bidrager med klarhed og formål.
Når det i de menneskelige begivenheders løb bliver nødvendigt
for et folk at løse de bånd, som et oligarki har bundet dem
med, og at påtage sig deres umistelige rettigheder til liv,
frihed og forfølgelsen af lykke, kræver respekt for andres
meninger, at de bør erklære årsagerne til at de tvinges til
denne handling.
Den oligarkiske elite i bankerne i City of London og det
britiske finansielle imperium forsøger nu at påtvinge USA
deres nøje plagierede kandidat, Joe Biden, som ny præsident.
Ved at gøre dette, fortsætter de “en lang række af overgreb”,
der ødelægger Amerikas industri, angriber dets teknologiske
fremskridt, krænker dets videnskabelige optimisme og dets
missioner i rummet, kontrollerer dets banker og underminerer
dets valuta og kredit i verden.
De har erhvervet kontrol over amerikanske medier via
konglomerater, der er baseret i de finansielle hovedstæder i
deres Commonwealth eller deres anglofile partnere i Amerika.
De har pålagt os karteller, for at kontrollere vores mad og de
landmænd, der producerer den.
De ophævede Amerikas Glass/Steagall-lov, der regulerede
bankvirksomheden og dermed sikrede kredit til vore borgere og
virksomheder, og som fremstod som et eksempel for verden.
Sidenhen straffede de os med et økonomisk sammenbrud, som
efterlod os arbejdsløse og i økonomisk krise i et årti.

De har siden præsident Franklin Roosevelts død nægtet os en
nationalbank, så vi ikke har kunnet opbygge vores
infrastruktur og stimulere vores industri. De ødelagde for
længe siden det guldbaserede valuta- og kreditsystem, som
præsident Roosevelt iværksatte efter 2. verdenskrig, som
tillod vores økonomi at vokse kraftigt, i takt med at vi blev
mere produktive og vores industrielle færdigheder og vores
middelklasses levestandard blev væsentligt forbedret. Vi har
lidt under deres spekulative virksomhed lige siden.
De har nedgjort alle landes indsats for menneskets udforskning
af rummet, især Amerikas. De har støttet energiteknologier, så
tilbagestående at selv republikkens grundlæggere ikke ville
have brugt dem i deres tid – solceller, der slår fra om natten
og i tåge, og vindmøller, der falder sammen i både storm og
stille vejr. De har tvunget os til at bruge vores naturgas til
at drive turbiner for at understøtte den vaklende elforsyning
fra disse fortidslevn.
De har fået Wall Street-banker af uhyrlig størrelser til at
vokse op iblandt os, som indsætter vores penge nægter at låne
dem ud, og ruinerer os gentagne gange med deres ukontrollerede
spekulationer. De kontrollerer vores centralbank, der altid
dækker disse monstres tab, men ikke vores.
Disse overgreb truer nu alle suveræne nationer: En global
kombination af centralbanker er i gang med at tiltage sig
fuldstændig kontrol over valutaer og kreditter, og bruge det
til at sætte menneskehedens teknologiske fremskridt i bakgear
– for at ofre den menneskelige befolkning for at “redde
planeten”.
Præsident Donald Trump har, som næsten det eneste
statsoverhoved, bevidst og fuldstændigt afvist dette
centralbankernes diktatur over deres suveræne regeringer, og
trukket USA ud af Paris-klimaaftalen, som er et vigtigt våben
for diktaturet. Denne aftale blev planlagt i 2015 af den
britiske kronprins Charles, Prince of Wales, og hans nære

venner og samarbejdspartnere, den tidligere britiske
centralbankchef Mark Carney og City of London/Wall Streetmilliardæren Sir Mike Bloomberg.
Nu har Charles og hans sammensvorne, sammen med IMF’s
administrerende direktør, Kristalina Georgieva, og andre
centralbankfolk, i juni i år erklæret, at denne Green New Deal
er den “store nulstilling” (‘The Great Reset’) af alle
økonomiske
og
monetære
anliggender.
Britiske
regeringsembedsmænd på tværs af spektret, har, for at narre
borgerne, givet det navnet “Build Back Better” – som om det er
svar på COVID-19-pandemien. De har dikteret dette slogan til
deres altid plagierende, aspirerende præsidentkandidat, Joe
Biden, der troligt tog det op i sin haltende kampagne.
Vi vil ikke desto mindre tiltage os vores rettigheder. Vi vil
tage vores ret til at regulere vore banker tilbage, og til at
have nationalbanker for produktive kreditter. Vi vil, til det
yderste, udføre vores missioner for udforskning af rummet. Vi
vil forhandle med andre nationer om et nyt internationalt
kreditsystem, der holder Londons finansielle oligarki udenfor,
og bringer industrialisering til underudviklede regioner.
Vi ser, at Mexico, Bolivia, Argentina, Hviderusland og andre
lande i de seneste år alle har været udsat for stjålne valg,
“farverevolutioner” og direkte kup som dette, og har besejret
dem; Afrikas største nation, Nigeria, kæmper nu med et forsøg
på farverevolution mod sin præsident. Vi beder andre nationer
om at støtte et retfærdigt og lovligt resultat af dette
amerikanske præsidentvalg, som præsident Trump rent faktisk
har vundet klart
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