Klare udsigter lyser op i rummet, alt
imens menneskehedens fjender holder
fast ved farlige konflikter
Den 2. april (EIRNS) – Aktuelle begivenheder giver forventning om smukke
fremskridt inden for banebrydende videnskab – rumforskning og fusionsenergi – og
også fortsatte eksempler på den ånd af internationalt samarbejde, der kræves for
at nå dem. Men samtidig trues dette prospekt af opblussende konflikt, og endog
krig, af neokonservative, neoliberale og ”neo-menneskeagtige” aktivister, der
handler på vegne af den døde gamle orden med britisk monetarisme og geopolitik.
For eksempel mødes repræsentanter for NATO-landene i denne uge i Washington,
D.C., i anledning af 70-års jubilæet, og deres ledende dagsorden er indtil
videre at lægge planer om at gå til angreb på Rusland.
Baggrunden for dette udfoldende drama, som vil bestemme menneskehedens fremtid,
måske i århundreder fremover, er erindringen om Lyndon LaRouches ånd, som
indgyder frygt i de britiske imperialistiske lederes hjerter (hvis de da har
noget), såsom skribenterne ved The Times of London – og indgyder mod i sjælen og
samvittigheden hos alle mennesker med god vilje, som var bekendt med LaRouches
livsmission.
På månen er landingsmodulet Chang’e-4 og månebilen Yutu-2 i dag vågnet igen
efter deres to ugers ’måne-nat’, og er tilbage på arbejde. Yutu-2-månebilen har
allerede overskredet sin levetid på tre ’måne-dage’, men fungerer stadig pænt.
Billeder er på vej tilbage til Jorden, og en af Yutu-2’s opgaver er angiveligt
at opsamle data om alderen på en nærliggende klippeformation. Dette bidrager til
mængden af viden og teknologi, der er nødvendig for at opfylde menneskehedens
‘uomgængelige udenjordiske mission’ (extraterresital imperative). I begyndelsen
af denne uge vil tre amerikanske astronauter endvidere træne til den
internationale rumstation på ’Yuri Gagarin Cosmonaut Training Center’ i Rusland.
Det mest spændende i denne uge er Det Kinesiske Videnskabsakademis annoncering
af planerne om et nyt fusionsforskningscenter, som vil have integrerede
faciliteter til forskellige undersøgelser, herunder magnetisk indeslutning (af
plasma, red.) og en ‘tokamak’ (en fusionsreaktortype, red.) Der er fastlagt en
tidsplan for at kunne opbygge fusionskraftværker inden år 2050, og det vil
naturligvis kaste gode bidrag af sig til fremdrift af rumfartøjer.
Modstil i kontrast til dette positive perspektiv den konfliktfremmende

virksomhed, der fortsat pågår, for at sætte USA op imod Rusland og Kina, og at
få USA til at skeje ud og angribe naboer i Sydamerika, og det er tydeligt, at
faren er til stede. Drejebogen er det gamle, trætte britiske ‘great game’, med
skabelsen af geopolitiske fælder. NATO’s generalsekretær Jens Stoltenberg er i
Det Hvide Hus i dag og taler i morgen i Kongressen ved en fælles session, der
traditionelt er forbeholdt stats- og regeringschefer. I går talte Stoltenberg i
Bruxelles om et voldsomt anti-russisk fokus for NATO-mødet. “På torsdag vil vi
begynde med at drøfte NATO’s relationer med Rusland. Rusland fortsætter med at
overtræde INF-traktaten …. Rusland fortsætter med at trodse vores opfordring til
at vende tilbage til overholdelse af INF-traktaten, og tiden løber ud. NATO er
også bekymret over Ruslands mønster af aggressiv adfærd over for Ukraine og
Georgien. ..” og så videre.
Ekkoer af samme linje kommer fra den neokonservative flok indenfor præsident
Donald Trumps egen regering med hensyn til Venezuela lige nu, samt angreb på
Kina over Bælte- og Vejinitiativet i Central- og Sydamerika. Vi vil undersøge de
mennesker, der presser på med den britiske politiske dagsorden, og afsløre dem
og deres kriminelle udgangspunkt for det amerikanske folk, som elsker Præsident
Trump, i væsentlig grad på grund af hans engagement for verdensfreden.
I de kommende uger, mens vi nærmer os mindehøjtideligheden til juni for Lyndon
LaRouches liv, er det tid til at mange amerikanere og verdensborgere kan fås til
at tilslutte sig LaRouche ved at tilføje deres navne til appellen for hans
frifindelse, og ved at arbejde sammen med os for at sikre, at Lyns vision om et
nyt paradigme for menneskeheden bliver til virkelighed.

