Virksomheder
tilknyttet
London og George Soros i
centrum
for
striden
om
stemmefusk
Mens delstaterne endelig har afsluttet deres optælling, med
opretholdelse af en tilsyneladende sejr til Joe Biden, er
efterforskningen af en anden form for stemmefusk stadig i
gang. Ifølge advokat Sidney Powell, der netop har tilsluttet
sig Donald Trumps juridiske team, er målene for
efterforskningen nu de software- og computer-virksomheder, der
har indsamlet stemmerne, og som har forbindelser til ansatte i
anti-Trump-efterretningsagenturer, samt til Joe Biden.
Powell hævder, at hun har dokumenteret bevis for, at Trump
vandt valget med en jordskredssejr. Hun hævder, at millioner
af stemmer blev flyttet af Smartmatic-softwaren, som var
designet til dette formål. ”Vi har edsvorne vidnesbyrd (EIR
Strategic Alert nr. 47/2020, weekly newsletter 3) fra en
whistleblower,” sagde hun, som “har set det anvendt i andre
lande” samt i USA.
Dominion-stemmeapparater, der er under efterforskning for
uregelmæssigheder under optællingen i Michigan og Georgia,
brugte Smartmatic-software, ligesom andre stemmeautomatvirksomheder gjorde. Under tidligere valg rejste de
demokratiske senatorer Elizabeth Warren og Amy Klobuchar
indvendinger mod brugen af Smartmatic-software – skønt de for
indeværende er tavse, da resultaterne fra disse systemer
favoriserer deres kandidat, Joe Biden.
Bestyrelsesformanden
for
Smartmatic
Holding,
SGOinvestorgruppen, er en endnu mere problematisk person: Lord
Mark Malloch-Brown, der sidder i den globale bestyrelse for

George Soros ‘Open Society. Soros bidrog stærkt til at
promovere de fabrikerede anklager mod Trump vedrørende
Russiagate, og har finansieret mange af de organisationer der
var involveret i støtte til Bidens kampagne, herunder Black
Lives Matter. Malloch-Brown fungerer også som medlem af World
Economic Forum Global Agenda Council vedr. ‘Global
Governance’, som fremmer den grønne dagsorden, som Trump
gentagne gange har undsagt. Og han er blevet identificeret af
Samantha Power som den “vigtigste kanal mellem Storbritannien
og Barack Obama”, mens sidstnævnte var præsidentkandidat.
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