Europa maakt diepe buiging voor Donald Trump
Donderdag, 07 juni 2018 14:47

Nadat Amerika in opdracht van Tel Aviv een einde maakte aan de nucleaire deal met Iran
had Europa een hele grote mond.
Echter, nu we net een maand verder zijn, maakt Europa een diepe buiging voor Trump door
te stoppen met het kopen van Iraanse olie en dus krijgt Donald ook straks zijn zin met
Russische Nord Stream 2 gaspijplijn.

We leven in een continent dat bevolkt wordt door politiek correcte lafbekken die geld verdienen
veel belangrijker vinden dan principes.
De ophef die in Europa ontstond na het opzeggen van de nucleaire deal door Amerika, was
enorm en velen hadden het gevoel dat Europa nu eindelijk eens zou opstaan tegen Amerika. Er
werd luidkeels verkondigd door de grote landen Duitsland en Frankrijk dat ze hoe dan ook
zouden vasthouden aan de deal.

Dat alles heeft ongeveer een maand geduurd, waarbij in die periode een aantal grote bedrijven
al had aangegeven hun banden met Iran te verbreken omdat zij ook belangen hebben in
Amerika en angst hadden ze via die route bestraft zouden worden .

Zo heeft het grote Deense bedrijf A.P. Moller-Maersk al laten weten hun activiteiten in Iran
alvast bij voorbaat te beëindigen, net zoals de Italiaanse staalfabrikant Danieli.

Maar, nu is er een veel belangrijkere ontwikkeling en dat is dat Europese raffinaderijen nu druk
bezig zijn met het afbouwen
van de Iraanse aanvoer van olie. Op dit moment gaat ongeveer een vijfde van de totale
olie-export van Iran naar Europa.
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De enige druk die Iran eigenlijk op Europa kon uitoefenen was de olie die het met grote korting
leverde en die zal nu totaal zal verdwijnen. De Europese leiders zullen zich dan ook drie keer
achter de oren krabben want verder gaan met de strijd tegen Amerika om de deal met Iran
alsnog in stand te houden, zal alleen nog maar meer nadeel opleveren.

Door het wegvallen van de Iraanse olie-export naar Europa buigt ons continent diep voor de
wensen van Donald Trump, hetgeen weer gelijkstaat aan de wensen van Israël.

Waarmee maar weer eens is bewezen, dat wat wij altijd zeggen over de werkelijke
machthebbers op deze aarde: het zijn geen koning, keizer, admiraal, het zijn zij die de macht
hebben over het geld
en wiens identiteit door niemand publiekelijk genoemd mag worden.

En dat is ook de manier waarop Trump heeft gewonnen: door de impliciete dreiging om de
financiële instituten van Europa aan te pakken die alsnog zaken doen met Iran, maar daarnaast
ook reders en verzekeraars. Deze kiezen nu allemaal eieren voor hun geld, waardoor het
zakendoen met Iran praktisch gezien zo goed als onmogelijk zal worden en op z'n minst heel
riskant.

En zo heeft Tel Aviv zoals gewoonlijk alle troefkaarten in handen en zal alle handel met Iran
volkomen worden platgelegd. Althans door die landen die worden bestuurd door Amerika/Israël
zoals Nederland en België.

In een publicatie op Zerohedge wordt de Europese houding humanitair verraad genoemd, wat
het ook is natuurlijk.

Net zoals Europa er geen enkel probleem mee heeft dat er voor miljarden aan wapens wordt
geleverd aan de zusterstaat van Israël, Saoedi Arabië, die daarmee een humanitaire ramp in
Jemen veroorzaakt
,
zo zal het Europa ook volkomen worst zijn hoe het verdergaat met de bevolking van Iran,
zolang Europa maar geld blijft verdienen.
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“Wij kunnen niet tegen de wensen van Amerika ingaan”, aldus een vertegenwoordiger van
Saras, een grote raffinaderij in Italië, “Het is niet duidelijk wat de Amerikaanse overheid allemaal
kan doen, maar in de praktijk betekent dit dat wij in moeilijkheden komen”.

Amerika heeft Europa opdracht gegeven alle zakelijke activiteiten met Iran binnen een periode
van 180 dagen af te ronden en zo niet, dan……

En zoals men concludeert bij Zerohedge: “Als Europa niet langer toegang heeft tot de goedkope
Iraanse olie, dan zijn wij benieuwd hoelang het duurt voordat de Europese elite is vergeten hoe
je Teheran spelt”.

Dit is de harde praktijk en zo zal het ook gaan met de dreigementen van Amerika richting
Europa voor wat betreft Rusland. Amerika doet niet eens moeite om het verhaal een beetje
diplomatiek in te kleden. Zo zijn zo arrogant dat ze gewoon opdracht geven en als Merkel niet
meewerkt
aan
het torpederen van de Nord Stream 2 gaspijplijn, dan zal Trump er persoonlijk voor zorgen dat
de Duitse auto-export naar Amerika de das wordt omgedaan.

De baas van Europa, Benjamin Netanyahu, i s op dit moment bezig met een tour door Europa
en heeft bevel gegeven dat de Europese landen moeten meewerken om Iran uit Syrië te
verdrijven. Formeel wordt zoiets dan verkocht als: Duitsland, Frankrijk en Engeland zijn met
Netanyahu overeengekomen om samen te werken om Iran te doen verdwijnen in Syrië.

De Sabbateans regeren de wereld, het geld bepaalt en de Zionisten bevelen. Dat is de wereld
waarin wij leven en hoe sneller mensen dat in de smiezen hebben, des te sneller kan er een
beweging ontstaan onder de bevolking om hier voor eens en voor altijd een eind aan te maken.
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