Vor tids store øjeblik
finde et stort folk

må

Den 11. juli (EIRNS) – De overraskende og uventede udviklinger
i de seneste uger har ført USA og verden frem til et
vendepunkt i flere nært beslægtede kampe, eller flere aspekter
af den samme kamp. Et aspekt er at skabe enighed blandt de
fire store anti-imperialistiske stormagter, USA, Rusland, Kina
og Indien. Nu, endnu en gang, befinder verdens spekulative,
London-centrerede finanssystem sig ved afgrunden af en krise,
der er værre end den der brød ud i 2007. For at afværge det
havde den afdøde statsmand og økonom Lyndon LaRouche længe
foreslået, at de fire nationer skulle slutte sig til hinanden
og indlede et nyt globalt system, et kreditsystem snarere end
et finansielt system. Værdiløse spekulative beholdninger vil
blive sat igennem konkursbehandling, og faste valutapariteter
genindføres. Den nye institution vil udstede lavt forrentede
kreditter i stor målestok til udviklingsprojekter rundt
omkring i verden, som Kinas enorme Bælte- og Vejinitiativ – et
globalt program for infrastruktur som 123 nationer har
underskrevet samarbejdsaftaler med. Det nye internationale
kreditsystem vil blive inspireret af Franklin Roosevelts
design til det oprindelige Bretton Woods-system, som blev
forvansket efter hans død. Et sådant nyt globalt kreditsystem
vil bogstavelig talt gøre en ende på imperialisme fra den ene
dag til den næste, da dagens herskende London-centrerede
spekulative finanssystem, som omfatter Wall Street, Den
internationale Valutafond og lignende, er synonymt med
imperialismen; det er faktisk den eneste imperialisme der
eksisterer i dag.
I takt med at disse fire stormagter retter ind efter hinanden,
vil de kvæle krigsprovokationer – som hovedsagelig er
britiske, eller britisk orienterede, og pacificere krigszoner.
Et andet aspekt er kravet om at menneskeheden er udfarende fra

dens hjemmeplanet med henblik på at udforske og i sidste ende
kolonisere månen, solsystemet og derudover, som Lyndon
LaRouches samarbejdspartner, den store tysk-amerikanske
rumforsker Krafft Ehricke, kaldte “det udenjordiske imperativ”
(forpligtelsen fra det ydre rum –red), som en moralsk
nødvendighed. Det er sådan 1. Mosebog må forstås. Mennesket i
Guds billede er ikke jordbundet; han er universel som sin
skaber og en udødelig art. Da de samme fire stormagter også er
de store rummagter (sammen med Japan og andre), åbner
rumforskning og -kolonisering sig øjeblikkeligt som et felt
for deres samarbejde.
Tæt forbundet hermed er kampen for at sætte en stopper for
det britisk dirigerede kupforsøg mod den legitimt valgte
amerikanske præsident, Donald Trump, et kupforsøg som stadig
fortsætter på trods af at Mueller-rapporten fastslog, at der
var “intet samarbejde [med Rusland]”. Som millioner af
amerikanere nu forstår, var den udenlandske magt, der blandede
sig i valget i USA i 2016 og senere, London, og ikke Moskva,
fordi London vidste, at en præsident Trump ikke ville være
deres villige ‘skødehund’, ligesom vore seneste præsidenter
eller en Hillary Clinton, som ikke ville vove at bryde ud af
det “specielle forhold” med det Britiske Imperium for at
samarbejde med Rusland, Kina og Indien. De iværksatte i stedet
uendelige udenlandske krige baseret på britiske løgne, som
tidligere premierminister Tony Blairs “uredelige dossier” om
irakiske masseødelæggelsesvåben.
Man kan forestille sig den rædsel, med hvilken London erfarede
hvordan gennembruddet i forhandlingerne mellem præsident Trump
og Nordkoreas Kim Jong Un i ‘den demilitariserede zone’ (DMZ)
var blevet forberedt, igennem et tæt samarbejde mellem
præsident Trump og Vladimir Putin og præsident Xi Jinping i
Kina, og også Indiens premierminister Narendra Modi. Putin
havde mødtes med Kim under forberedelserne, og Xi foretog et
statsbesøg i Nordkorea umiddelbart før hans møde med Trump i
slutningen af juni. Processen fortsætter intensivt, selv om

den falske nyhedspresse hellere ville ignorere det. I
mellemtiden forsøger de samme fire stormagter at forhandle om
en eventuel fredsaftale i Afghanistan.
Den 4. juli mindede præsident Trump amerikanerne og andre om,
hvorfor Den amerikanske Frihedskrig blev udkæmpet, og mod hvem
– det samme Britiske Imperium. Millioner lærte også fra denne
tale for første gang, at menneskeheden vil rejse til månen
igen i 2024, denne gang for at industrialisere Månen og
søsætte missioner til Mars, som Lyndon LaRouche forudsagde i
sin berømte halvtimes TV-kampagnevideo i forbindelse med det
Demokratiske Partis præsidentnominering i 1988, “The Woman on
Mars” (Kvinden på Mars). Den 20. juli fejrer verden 50årsdagen for Apollo 11’s landing på månen, en dag der fejres
internationalt af Schiller Instituttet i denne ånd.
Derefter afslørede Storbritanniens ambassadør i Washington,
Sir Kim Darroch, i en række notater, der blev lækket den 7.
juli, sig selv som en fjende og en medsammensvoren mod den
amerikanske præsident, og blev tvunget til at træde tilbage
den 9. juli.
Således har en række pludselige, uventede begivenheder
afsløret, hvor tæt vi er på sejr i denne mangesidige kamp. For
alle dem, der tænker 50 år tilbage, til Apollo 11, kan det
virke som om vi er tæt på at realisere John Kennedys planer og
drømme, som blev afbrudt af det britisk inspirerede snigmord
på ham, tillige med mordene på hans bror Bobby og Martin
Luther King.
På det tidspunkt syntes det som om, at ingen trådte frem for
at bære faklen videre fra de tre. På en måde er det sandt –
ingen af deres nærmeste medarbejdere trådte frem. Men i en
dybere forstand var det Lyndon LaRouche, der trådte frem. Han
fulgte denne vej via en genopdagelse af de videnskabelige
principper for økonomi. Første gang han kom i rampelyset var
da han fremlagde en korrekt prognose for Nixons ødelæggelse af
Bretton Woods-systemet i 1971, en prognose der tidligere var

blevet spottet af alle “anerkendte” økonomer. LaRouche forstod
den forfatningsmæssige institution i det amerikanske
præsidentskab, arbejdede indenfor denne, og deltog i otte
præsidentkampagner. Blandt andre historiske præstationer, fik
han i 1983 præsident Ronald Reagan overtalt til hvad
sidstnævnte kaldte Det strategiske Forsvarsinitiativ
(“Strategic Defense Initiative”, SDI, -red.) som et alternativ
til kernevåbnenes “gensidigt sikret ødelæggelse”, samt en
global udviklingspolitik.
LaRouches forslag til Moon-Mars-missionen stammer fra hans
Strategiske Forsvarsinitiativ.
For dette blev LaRouche udsat for falske anklager og sendt i
fængsel i fem år af den samme britisk inspirerede gruppe, som
har forsøgt at ramme præsident Trump, herunder den samme
korrupte anklager, Robert Mueller. Men fængslingen stoppede
ham ikke. Fra fængslet udtænkte han planen, der dengang blev
kaldt “Productive Triangle” (‘den Produktive Trekant’), som
senere blev til Kinas Bælte- og Vejinitiativ, der i den grad
har ændret verden, og for eksempel bragt håb til Afrika.
LaRouches navn må renses, befris for besudlingen fra de falske
anklager, så hans ideer kan udbredes yderligere for at sikre
den sejr, der nu er inden for rækkevidde.
Nu, i dag, er et stort øjeblik indtruffet, for at finde et
stort folk der kan vinde denne kamp.

