Nyt ’rumkapløb’ må skabe en
ny økonomi og forhindre en ny
verdenskrig
Den 27. juli (EIRNS) – Amerikanske, russiske og kinesiske
medier diskuterer mange mulige udfald af det faktum, at tre
større Mars-missioner i slutningen af denne uge vil blive
opsendt næsten samtidigt for at udforske den røde planet til
februar, samt andre missioner til Månens overflade, som nu er
under opsejling. Forhandlinger for at undgå at atommagterne
begynder en krig i rummet afholdes mellem store amerikanske og
russiske delegationer; men på samme tid offentliggjorde
kommandøren for den amerikanske ”rumstyrke” også
blåstemplingen af en ny ”militærdoktrin for det ydre rum”.
Et topmøde mellem lederne fra de fem nationer af FN’s
sikkerhedsråd – USA, Kina, Rusland, Storbritannien og Frankrig
– vil sandsynligvis finde sted til efteråret, sågar mens dette
potentielt set superproduktive ”rumfartskapløb” med
konkurrence og håbefuldt samarbejde er i gang.
Totale ”lynprogrammer” af flere rumfartsnationer på én gang,
for endelig at påbegynde den bemandede udforskning af
solsystemet fra kolonier på Månen, vil være den
”videnskabsmotor”, som fuldstændigt kan omforme den
faldefærdige verdensøkonomi. Denne ”motor” for industri og
landbrug vil baseres på nye værktøjsmaskiner med laser- og
plasmastråleteknologi og avancerede nukleare teknologier.
Dette – hjulpet på vej af en Glass/Steagall-lovgivning til at
stoppe plagen fra superspekulative gigantiske banker på Wall
Street og i City of London, samt andre af Præsident Franklin
Roosevelts økonomiske metoder – har været programmet for
Lyndon LaRouche og hans bevægelse siden 1980’erne og hans
berømte landsdækkende tv-udsendelse ”Kvinden på Mars” fra

1988, som præsidentkandidat.
Den nuværende pandemi, heraf følgende hungersnød og
sammenbrudte økonomier rundt om i verden, gør det nødvendigt
at præcis sådan en plan burde opstå fra topmødet, snarligt,
mellem disse fem nationer. LaRouches politiske Aktionskomité
har fremlagt den som et udarbejdet program: ”Hvordan USA’s
økonomi kan genåbnes: Verden behøver 1,5 milliarder nye,
produktive job”.
Kommentatorer, som følger de nuværende missioners rumkapløb
mod Mars, forestiller sig forskellige scenarier.
Hongkongs South China Morning Post skriver i dets leder, at
”verden bør støtte Kinas Mars-mission”, eftersom sund og
fredelig konkurrence mellem de førende rumfartsnationer vil
skabe flere gennembrud, og hurtigere, med koloniseringen af
rummet. I USA citerer en kommentar i The Hill NASA’s
administrator, James Bridenstine, som lykønsker Kina: ”Med
dagens opsendelse er Kina på vej til at blive en del af
gruppen af internationale videnskabsforskere af Mars. Snart
vil USA, Europa, Rusland, Indien og snart de Forenede arabiske
Emirater byde jer velkomne på Mars og påbegynde et spændende
år med videnskabelige opdagelser.” En russisk kommentar, i
Regnum-magasinet, går imidlertid endnu længere: Hvis
demokraterne overtager Det hvide Hus og Kongressen i november,
vil støtten til NASA’s Artemis-program for at vende tilbage
til Månen i 2024 simpelthen blive trukket tilbage, og Kina vil
dominere Måneforskning og udvikling.
Den erfarne rumfartsjournalist, Mark Whittington, forfattede
også en kronik i The Hill, som citerede en artikel fra d. 13.
juli fra Ars Technica, der igen refererede til et interview
med chefen for Ruslands rumfartsagentur (Roscosmos), Dmitry
Rogozin, i Komsomolskaya Pravda, om at Rusland ville
foretrække at samarbejde med Kina, frem for at fortsætte det
hyppige og meget produktive samarbejde med USA i de sidste tre
årtier, ”hvor dets [Ruslands] vigtigste interesser ligger”.

Dette identificerer det egentlige problem: Kombinationen af
demokraternes sandsynlige tilbagetrækning af støtten til
NASA’s Artemis-program og den i London baserede krigsfraktions
øgede trusler om konfrontation og krig mod Kina og Rusland –
herunder i det ydre rum – bringer Præsident Donald Trump i en
vanskelig situation til at gennemføre sin Måne-Mars-mission.

Men han må gennemføre denne, for USA’s og menneskehedens
fremskridts skyld. Dette er det afgørende formål med det
topmøde, som Schiller Instituttet og LaRouchePAC har påvist
nødvendigheden
af
siden
januar,
blandt
de
fem
statsoverhoveder, der alle har udtrykt deres respekt overfor
Franklin Roosevelts økonomiske udviklingspolitik. Samarbejde i
det ydre rum vil ”drive” teknologierne bag denne udvikling, og
ikke tillade at supermagterne driver i retning af krig.

