Hvad verden behøver nu
Den 3. januar (EIRNS) – Som hele verden nu ved, landede
Chang’e-4 i dag på den anden side af månen, menneskehedens
første landing dér nogensinde. Som EIR’s stiftende redaktør
Lyndon LaRouche korrekt havde forudsagt, selv før Chang’e-4missionen formelt blev annonceret i december 2015, er en ny
æra begyndt for menneskeheden. Ouyang Ziyuan, fader til og
leder af Kinas program for udforskning af Månen, gav i dag et
interview til CGTN-TV, hvor han diskuterede sin opdagelse af,
at Månens Helium-3 vil forsyne menneskeheden med fusionskraft
som energi i de næste 10.000 år. På samme tid blev den store
mulighed, som månens bagside tilbyder for lavfrekvent radioastronomi – flere gange beskrevet af LaRouche PAC’s
forskerhold – udnyttet allerede i går, da det kinesiske
månefartøj blev koblet sammen med missionens Queqiaorelæstation, hvorved man dannede et sammensat lavfrekvent
radioteleskop, der rækker langt ud over vores galakse, idet
månens masse beskytter det mod jordens interferens.
Samtidig måler månefartøjet den lokale vandkoncentration med
henblik på en fremtidig bemandet landing. Men endnu vigtigere
er Chang’e-4’s rolle i vores arts historiske fremskridt fra
jorden og ud i solsystemet, galaksen og hinsides, der blev
indledt mod enorme odds af heroiske tyskere, russere og
amerikanere i det 20. århundrede. Men det blev brutalt lukket
ned af Storbritannien efter de amerikanske
månelandinger i 1969-72. Endeligt, efter

bemandede
to tabte

generationer, er denne menneskehedens store kamp atter
genoptaget. Vi erindrer ordene fra den store sovjetiske
rumforsker Sergei Pavlovich Korolyov til hans hold på Baikonur
den 4. oktober 1957, da Sputnik blev opsendt med succes:
»Menneskehedens bedste sønners drømme er blevet
virkelighed – stormen mod rummet er begyndt.«

til

En ny æra er begyndt, hvis… – hvis, og kun hvis, vi drager
klar fordel af den. Hvis vi i stedet går glip af denne sidste

chance, kan menneskeheden falde tilbage til forrige
århundredes mørke eller værre. På samme dag som månelandingen,
den 2. januar (EST – red.), drev præsident Donald Trump den
britiske fjende til raseri i et halvanden times TVtransmitteret kabinetmøde, hvor han placerede ansvaret for
fred i både Afghanistan og Syrien på disse lande samt deres
naboer, herunder Indien, Pakistan og Rusland for Afghanistans
vedkommende, Tyrkiet og Rusland, måske også Iran, for Syriens.
Præsidenten sagde, at Sovjetunionen i 1979 var i sin gode ret
til at intervenere militært i Afghanistan, hvorfra terrorisme
oversvømmede unionen. Som Schiller Instituttets præsident
Helga Zepp-LaRouche har bemærket, åbner præsident Trump døren
til en Westfalsk fredsløsning for Sydvestasien – en løsning
som Kissinger, der taler for sine britiske herrer, udelukker.
Disse britiske herrer vil aldrig tilgive Donald Trump for
dette, så længe han lever. Den fuldstændige afskrift af
præsidentens udveksling med sit kabinet er offentliggjort på
det Hvide Hus’ hjemmeside. Men endnu engang er det, der er
yderst vigtigt om denne store forandring, ikke de faktiske
omstændigheder i sig selv (endnu mindre kommentarer om dem),
men snarere hvad vi, menneskeheden, gør med dem – eller
undlader at gøre.
Den udgave af EIR, der udkommer 4. januar, indeholder en tale
af Lyndon LaRouche fra marts 1998 med titlen »Mod et Nyt
Bretton Woods.« Han talte blandt andet til embedsmænd og
rådgivere for daværende præsident Bill Clinton og dermed
indirekte til præsidenten selv. Efter at have tegnet et samlet
levende billede af ideén om det Nye Bretton Woods-system ud
fra dets bestanddele , herunder komponenter som
maskinværktøjernes rolle og Den Eurasiske Landbro, var
LaRouches ord, når man sætter dem på spidsen: »I siger, at det
er alle gode forslag. I indrømmer, at idéerne er smukke. Men I
siger, at det ‘ikke ligger i kortene’. Lad mig sige jer noget:
Tag lederskab eller kom af vejen!« I en artikel i samme udgave
af EIR skriver Dennis Speed fra LaRouchePAC’s ledergruppe med
et kinesisk ordsprog, der peger i samme retning: »De, der

siger, at det er umuligt, bør ikke forstyrre dem, der gør
det.«
I den nævnte tale fortæller LaRouche den usminkede sandhed om,
hvad lederskab er, og hvad det ikke er. Er lederen den, der
omhyggeligt analyserer og genanalyserer midlerne (eller
tabene) for minutiøst at kunne veje oddsene for succes og
fiasko
mod
hinanden?
Vil
Trump
blive
sat
for
rigsretsdomstolen? Vil denne eller hine forfærdelige ting ske?
Eller markerer han dristigt den hidtil usynlige, kritiske vej
og sætter alt på spil for sejr, som Tysklands general Alfred
von Schlieffen gjorde det i første verdenskrig? Kæmp
utrætteligt for at vende flanken, spar ingenting, selvom – som
det ofte er tilfældet – slagets fremtidige udvikling endnu
ikke kan forudsiges. Dette er den måde, kampen skal føres, på
mange fronter, for LaRouches Nye Bretton Woods.

