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Wielka Szachownica Zbigniewa Brzezińskiego: American Priority i Geostrategic Imperatives. Nowy Jork: Podstawowe książki, 1997. 14. + 223 strony. $26.00 (tkanina), redmak 978-0-465-02725-5. Recenzja Craiga A. Snydera (Deakin University) opublikowana na H-Teachpol (marzec 1998) Strategie dla Ameryki Król na wielkiej szachownicy Zbigniew Brzeziński poświęca tę
książkę swoim studentom, aby pomóc im kształtować świat jutra. Pytanie, które należy zadać, brzmi: kto bierze pod uwagę jego uczniowie? Wahają się one od studentów z Johns Hopkins University, amerykańskich studentów polityki zagranicznej w ogóle, obecnych i przyszłych polityków USA, i, wreszcie, do zainteresowanych Amerykanów. Chociaż jestem bardzo sympatyczny
do argumentu robi i szanuje wnioski podnosi, książka jest lepsza dla dwóch później niż dla najbardziej akademickich studentów w amerykańskiej polityce zagranicznej. W tej książce Brzeziński przyjmuje podejście historyczne, które czasami bardzo przypomina Paula Kennedy'ego. W pierwszych dwóch rozdziałach powstanie współczesnej hegemonii amerykańskiej jest
porównywane do imperiów rzymskich, chińskich, mongolskich i brytyjskich. Różnica między tymi różnymi mocarstwami cesarskimi polega na tym, że podczas gdy historyczne imperia zachowały kontrolę poprzez doskonałą organizację wojskową, atrakcyjność kulturową (Rzymianie), skuteczną biurokrację i etniczną (chińską) grawitację, zaawansowaną taktykę wojskową
prowadzoną przez strategie asymilacji (Mongołowie), lepszą organizację wojskową i (brytyjską) asertywność, amerykańska hegemonia opiera się na dynamizmie gospodarczym, dominującej sile wojskowej i utrzymaniu wiodącej pozycji w rozwoju technologicznym i dominacji kulturowej. Zachowano również wyższość amerykańską, ponieważ Amerykanie byli w stanie zbudować
szereg wzajemnie powiązanych instytucji międzynarodowych, które odzwierciedlały kontury amerykańskiego systemu politycznego i gospodarczego. Tak więc, głównym argumentem książki jest to, że podczas gdy Stany Zjednoczone dominują większość świata i ma znaczący wpływ na trzy strony Eurazji (Europa Zachodnia, Południowo-Zachodnia Azja i Daleki Wschód),
potencjalny konkurent może pojawić się z serca Eurazji. Stany Zjednoczone muszą zatem wskazać państwa, które mogą być uprawnione do zmiany międzynarodowej równowagi sił, po zdefiniowaniu ich w celu sformułowania polityki mającej na celu przeciwdziałanie temu krajowi lub zabieganie o nie, w celu ochrony interesów USA (s. 39-40). Wskazuje wielu graczy
geostrategicznych (Niemcy, Francja, Rosja, Chiny i, w mniejszym stopniu, Japonia) jako potencjalnych konkurentów do hegemonii eurazjatyckiej. Zidentyfikowano w nim również wiele osi geopolitycznych, które miałyby kluczowe znaczenie dla wzrostu dominacji tych potencjalnych konkurentów. Ukraina, Azerbejdżan, Turcja i Iran twierdzą, że są decydujące w każdym odrodzeniu
rosyjskiej hegemonii w Eurazji, podczas gdy Korea Południowa ma kluczowe znaczenie dla każdego wyzwania dla chińskiej lub japońskiej hegemonii Pozostała część książki jest skierowana do rozdziałów dotyczących każdego z głównych obszarów Eurazji. Należą do nich Europa Zachodnia, w tym byłe radzieckie republiki Ukrainy i państw bałtyckich; Europa Wschodnia;
Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Federalna Republika Jugosławii; Rosja; Azja Południowo-Zachodnia, w tym Bliski Wschód i były radzieckie republiki Azji Środkowej; i wreszcie Daleki Wschód, który koncentruje się
na Chinach i Japonii. W każdym z tych studiów przypadku Brzeziński przedstawia szczegółową analizę aktualnych trendów występujących w każdym regionie. Następnie przedstawia swoją analizę tego, w jaki sposób prowadzona jest polityka USA w tej dziedzinie, aby zapewnić dalsze wpływy USA. Aby powrócić do bardziej edukacyjnych aspektów przeglądu, książka brzmi jak
obszerny artykuł polityki zagranicznej więcej niż tekst badań naukowych. Chociaż nie jest to problem dla wielu, książka może nawet otworzyć się na szerszy rynek, a to jest ogół społeczeństwa amerykańskiego, metoda nie stwarza problemów dla bardziej akademickich poglądach czytelnika. Istnieje bardzo niewiele odniesień i nie ma odniesień w książce. Co więcej, Brzeziński nie
stanowi teoretycznej podstawy dla jego argumentacji. Nie oznacza to, że analiza nie jest głęboko zakorzeniona w neoliberalnej instytucjonalnej szkole intelektualnej, ale że nie ma dyskusji na temat teoretycznych założeń, które wpływają i kształtują analizę. Jako narzędzie edukacyjne, nie zawaham się umieścić go na liście lektur każdego kursu absolwenta polityki zagranicznej
USA, a nawet europejskiego lub azjatyckiego kursu bezpieczeństwa. W rzeczywistości będę go dodawać do zalecanej listy lektur magisterskich w zakresie bezpieczeństwa europejskiego. Mam jednak poważne zastrzeżenia co do włączenia ich na kurs uniwersytecki, gdzie studenci nie będą mieli wystarczających narzędzi analitycznych, aby zakwestionować wiele faktów, o
których nie określono w książce lub teoretycznych założeniach, które zostały przedstawione w analizie. Dla obecnych decydentów polityki zagranicznej USA, jednak książka jest koniecznością. Uwagi: [1]. Paul Kennedy, Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Nowy Jork: Książki o winie, 1989. Copyright (c) 1998 przez H-Net,
wszelkie prawa zastrzeżone. Ta praca może być kopiowana do użytku edukacyjnego non-profit, jeśli odpowiedni kredyt jest przyznawany autorowi i liście. W celu uzyskania dalszej zgody prosimy o kontakt z H-Net@h-net.msu.edu. Jeśli istnieje dodatkowa dyskusja na temat tej recenzji, można uzyskać do niej dostęp za pośrednictwem sieci, pod adresem: . Cytat: Craig Snyder.
Recenzja Breginskiego, Zbigniew, Grand Chessboard: American Priority i Geostrategic Imperatives. H-Teachpol, H-Net opinie. marca 1998 r. URL: copyright © 1998 przez H-Net, wszelkie prawa zastrzeżone. H-Net umożliwia powielanie i przedruk tego utworu w celach edukacyjnych non-profit, z pełnym i dokładnym przypisaniem autora, strony internetowej, daty publikacji,
oryginalnej listy i H-Net: Humanistyki i nauki społeczne Online. W przypadku innych sugerowanych zastosowań skontaktuj się z redaktorami recenzji hbooks@mail.h-net.org. Pierwsze zalecane do czytania, transakcji i bardziej podstawowych książek, klikając na Podpis, przyznaję, że czytam i zgadzam się na politykę prywatności w Hachette Book Group i warunki korzystania z
wielkiej wartości tej wielkości leży w ich analizie strategicznych oczekiwań i dylematów politycznych dla grupy państw w Eurazji, round d'horizon wyraźnie przewidziane. Analiza Brzezińskiego dotycząca trójstronnych stosunków między Chinami, Japonią i Ameryką - wraz z jej zaleceniami politycznymi - jest szczególnie dobra. Ale istotą książki jest ambitna strategia, którą
przewiduje rozszerzenie wspólnoty euroatlantyckiej na wschód, aby objąć Ukrainę i zapewnić silne wsparcie nowo niepodległym republikom Azji Środkowej i Kaukazu, integralną częścią tego, co można nazwać okrutną strategią miłości Rosjan. Ta duża konstrukcja stwarza problemy z dwóch powodów: po pierwsze, nadmierna ekspansja zachodnich instytucji może prowadzić do
wprowadzenia sił odśrodkowych; Po drugie, test Brzezińskiego na temat tego, co stanowi uzasadnione rosyjskie interesy, jest tak poważny, że nawet demokratyczna Rosja może upaść. W rzeczywistości Rosja musi dać geopolityczny odpowiednik prasy pełny kort koszykówki (podczas gdy Chiny, wręcz przeciwnie, zasługuje na geopolityczny odpowiednik obrony zapobiegania
piłce nożnej). Biorąc pod uwagę słaby i nieprzyjazny stan Rosji, punkt, że Brzeziński często powraca, że strategia jest trudna do dostosowania się do autora inaczej rozsądnego skupienia się na zapewnieniu równowagi sił w Eurazji Loading.... WIĘCEJ: Rosja i FSU polityka zagraniczna USA uzyskać najnowsze recenzje książek dostarczane dwa razy w tygodniu. Dziękujemy za
zapisanie się do najnowszych spraw zagranicznych. Podziel się informacją: Twitter Reddit na Facebooku jest w WhatsApp i został napisany przez Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę prezydenta Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego, i opublikowany w 1997 roku. Jest to progresywna książka o polityce zagranicznej USA w latach 90. Szczerze przygląda się
przyczynom amerykańskiej polityki agresji wobec Afganistanu i pojednania wobec Pakistanu. Pokazuje również potrzebę amerykańskiej polityki tolerancji wobec Arabii Saudyjskiej i jej postawy stick-and-carrot wobec Chin. Podkreśla narastający problem fundamentalizmu religijnego i potrzebę pozostania Ameryki w czołówce jako jedynego supermocarstwa kontrolującego politykę
euroazjatycką. Książka jest podzielona na siedem rozdziałów i obejmuje 220 stron. Uzyskaj pomoc dotyczącą swojego artykułu, jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu artykułu, nasza profesjonalna usługa pisania artykułów jest tutaj, aby pomóc! Dowiedz się więcej Zbigniew Kazimierz Brzeziński urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Wybitny amerykański politolog, doradca
do spraw polityki zagranicznej i mąż stanu, który był doradcą prezydenta Jimmy'ego Cartera w latach 1977-1981, pozostaje w koszarach prezydenta Obamy. I doradca do spraw polityki zagranicznej. Jest profesorem amerykańskiej polityki zagranicznej w Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies. Jest również renomowanym badaczem w Centrum
Studiów Strategicznych i Międzynarodowych oraz cennym członkiem różnych organów rządowych i pozarządowych oraz rad. Brzeziński należy do polskiej szlachty, a jego rodzina nosiła ziemskie godło godła. Pochodziły z miasta Prizzani w Galicji, które podobno było źródłem jego nazwiska. Ojciec Brzezińskiego był polskim dyplomatą, który służył w Niemczech przed II wojną
światową. Brzeziński spędził kilka swoich wczesnych lat obserwując wzrost nazistów, a to może mieć pewien wpływ na jego antysemickie i antyizraelskie tendencje. Poszedł na Uniwersytet Harvarda, aby pracować nad doktoratem, który koncentrował się na Związku Radzieckim. Jego badania doprowadziły go do prześledzenia powiązań między rewolucją rosyjską, stanowiskiem
Lenina w sprawie rosyjskiej polityki a działaniami Stalina. W 1953 roku uzyskał doktorat, a następnie współpracował z niemiecko-amerykańskim profesorem i politologiem Carlem J. Friedrichem w celu opracowania koncepcji integracji i zastosowania jej zasad w Związku Radzieckim w 1956 roku. Brzeziński zadedykował książkę swoim uczniom, w słowach Brzezińskiego, dla moich
uczniów — aby pomóc im kształtować świat jutra. Wszyscy studenci polityki i stosunków międzynarodowych skorzystają zatem z czytania tej książki. Jest to również zasada przewodnia godna politologów i dyplomatów, którzy chcą dogłębnej wiedzy na temat polityki zagranicznej USA i uzasadnienia zmieniających się strategii, aby pozostać w czołówce globalnej geopolityki. We
wstępie do tej książki Brzeziński pisze, że celem tej książki jest opracowanie kompleksowej i zintegrowanej euroazjatyckiej geoprzestrunku (Brzeziński 1997). W swojej książce Grand Chessboard Brzezinski omówił swój najważniejszy wkład w geostrategę po zakończeniu zimnej wojny. Podkreśla, że Ameryka musi być światowym liderem i nadal rządzić euroazjatycką geopolityką.
Jego teoria jest po prostu, że hegemonia USA będzie nadal i że Ameryka dominuje na arenie gospodarczej i politycznej, minimalizując ryzyko innych potencjalnych supermocarstw z Eurazji do dominacji w polityce światowej. Podzielił Eurazja na cztery odrębne regiony i omówił sposoby, w jakie Stany Zjednoczone będą musiały przygotować swoją politykę zagraniczną wobec tych
regionów, aby utrzymać swoją globalną dominację. Brzeziński twierdzi, że Stany Zjednoczone są jedynym wszechogarniającym supermocarstwem po upadku Związku Radzieckiego: Ameryka jest obecnie rządami eurazjatyckimi, gdzie nie ma większych, rozpuszczalnych kwestii eurazjatyckich bez udziału Ameryki lub konfliktu z interesami Ameryki (Brzezinski 194). W wielkiej
szachownicy Brzezinski daje publiczności pełne i wyraźne wyjaśnienie amerykańskiej strategii międzynarodowej od 1992 roku. wyjaśnia, że w jakiej strategii W to absolutna globalna dominacja Ameryki. Docenienie argumentu Brzezińskiego wymaga spojrzenia na amerykańską strategię zimnej wojny przez nowy obiektyw. (Zbigniew K. Brzeziński napisał podstawowe książki), a
geostrategia uważnie przygląda się sprawom światowym w ostatniej dekadzie XX wieku. Próbuje rozszyfrować tektoniczną zmianę w sprawach światowych i analizuje rolę, jaką Ameryka musi odegrać jako wschodzące supermocarstwo w świecie jednobiegunowym. Brzeziński zwraca uwagę, że po raz pierwszy w historii siły nieeucjazjatyjskie stały się głównym negocjatorem w
kontaktach z potęgą euroazjatycką, a także światowym supermocarstwem (Brzeziński XIII). Rozpad i upadek Związku Radzieckiego dały Stanom Zjednoczonym główną pozycję w szybkim wzroście jako rzeczywistego i wyłącznego globalnego supermocarstwa. Źródłem rosnących ambicji geopolitycznych Ameryki był szybki rozwój gospodarki kraju poprzez industrializację. Wysiłki
rządu zmierzające do rozwiązania problemów z przeszłości były bardzo ważne. Otwarte amerykańskie instytucje polityczne, demokracja i wolny system finansowy na rynku stworzyły wyjątkowe możliwości dla bogatych inwestorów, aby rozwinąć gospodarkę kraju i poprawić jego międzynarodową reputację. Amerykański sposób życia był percecservice do wzrostu gospodarczego i
rozwoju władzy narodowej. Książka porusza niektóre z kluczowych kwestii w polityce światowej i wyjaśnia stanowisko Brzezińskiego w opracowywaniu polityki zagranicznej USA w radzeniu sobie z tymi kwestiami. Rosnące zagrożenie fundamentalizmem islamskim dla priorytetu USA jest opisane jako potencjalnie trudna kwestia. Utrzymanie kontroli nad niestabilnym regionem Azji
Zachodniej w przypadku braku stabilnego i dominującego państwa islamskiego mogłoby być częścią problemu Bliskiego Wschodu. Pomimo końca zimnej wojny i pojawienia się Ameryki jako jednego najbardziej dominującego supermocarstwa po upadku Związku Radzieckiego, Nadal konieczne jest utrzymanie hegemonii USA, aby zapobiec pojawieniu się niebezpiecznego
wielobiegunowego świata niezależnych supermocarstw walczących o dominację i przewagę polityczną, powiedział Brzezinski. Opisuje trzy główne imperatywy strategii, mechanizmów i celów Ameryki: zapobieganie spiskowi przeciwko interesom USA; zapewnienie podporządkowania mniej bezpiecznych narodów i zobowiązanie się do lojalności wobec nich poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa przed siłami fundamentalistycznymi oraz utrzymanie niższych sił przygotowanych i chronionych, aby zapobiec przejmowaniu kontroli nad tymi obszarami przez inne potencjalne mocarstwa. Rękopis zawiera wgląd w myślenie stojące za dokumentem pentagonu z 1992 roku, który podkreślił, że Stany Zjednoczone muszą nadal kontrolować porządek
międzynarodowy, nie pozwalając innym rozwiniętym i uprzemysłowizowanym krajom kwestionować przywództwa USA lub próbować odgrywać większą rolę regionalną lub globalną. wiodącą rolę w Ameryce, jak nazwał Brzeziński, oznacza, że nie Stany Zjednoczone powinny zdominować swoich sojuszników, bogatych i zaawansowanych technologicznie krajów w Europie i Azji
Wschodniej, ale także muszą przewodzić w promowaniu pokoju i stabilności poprzez radzenie sobie z drażniącymi, takimi jak Saddama Husajna z Iraku, Slobodan Milosevic z Serbii i Kim Dzong II z Korei Północnej, aby nie było miejsca dla potencjalnych supermocarstw, takich jak Niemcy czy Japonia, aby znaleźć sposoby na samodzielne rozwiązanie problemów regionalnych i
uzyskanie supremacji w regionie. Dowiedz się, jak UKEssays.com może Ci pomóc! Nasi eksperci akademiccy są gotowi i czekają na pomoc w każdym projekcie pisania, który możesz mieć. Od prostych planów eseju, do uzupełnienia eks-ów, możesz zagwarantować, że nasza usługa jest idealnie dopasowana do Twoich potrzeb. Oferowanie naszych usług może wykorzystać
wzrost islamskiego fundamentalizmu przeciwko Amerykanom i wykorzystać konflikt arabsko-izraelski do podważenia i destabilizacji autorytetu wielu pro-amerykańskich krajów Bliskiego Wschodu i zagrozić interesom terytorialnym Ameryki w regionie Zatoki Perskiej. Brzeziński zwraca jednak uwagę, że bez jedności politycznej i wobec braku państwa islamskiego o
niekwestionowanym wpływie, wyzwanie fundamentalizmu islamskiego nie będzie miało geopolitycznego jądra, a zatem prawdopodobnie wyrazi się poprzez powszechną przemoc (Brzeziński 53). Książka zawiera również inne odniesienia do stale rosnącego problemu fundamentalizmu islamskiego i jego wpływu na globalne bezpieczeństwo. Zdaniem Brzezińskiego, prawdziwym
kierunkiem polityki zagranicznej USA od początku zimnej wojny nie było udaremnienie ani pokonanie sowieckiego zagrożenia, ale skuteczne narzucenie ambitnej wizji zdezorientowanego i zdezorganizowanego scenariusza globalnego. Podstawową ideą było zapewnienie bezpieczeństwa potencjalnym supermocarstwom eurazjatycką i zaangażowanie ich w taki sposób, aby ich
polityka wojskowa i zagraniczna zachęcała ich do tworzenia sojuszy zdominowanych przez Amerykę i do utrzymywania ich dawnych wrogów w reszcie. Starała się również uniemożliwić swoim partnerom podjęcie niezależnej polityki zagranicznej i wojskowej, która mogłaby zagrozić amerykańskim interesom i globalnej wyższości. Taka polityka pomogłaby ustabilizować stosunki
między państwami Europy Zachodniej i Azji Wschodniej oraz uspokoiłaby ich sąsiadów, że ci potężni partnerzy pozostaną zadowalający i szczery. Dzięki przywództwu Ameryki z linii frontu, kraje Europy Zachodniej i Azji Wschodniej będą wolne od wzajemnych obaw i rywalizacji i będą mogły współpracować politycznie i gospodarczo. To z kolei stworzyłoby stabilność i harmonię na
świecie oraz promowałoby dobrobyt i porządek międzynarodowy, który pomoże rozwiniętym krajom uprzemysłowionych w rozwoju i podtrzymaniu wzrostu gospodarczego i rozwoju. Brzeziński wyjaśnia swój punkt widzenia, powołując się na przykład, jak zachęcanie Korei do stania się zjednoczonym podmiotem demokratycznym nie byłoby w interesie Ameryki, ponieważ taki
rozwój zagroziłby Globalna strategia kontroli. Odnowiona i zjednoczona Korea zmniejszyłaby oczywistą potrzebę sił USA na półwyspie; doprowadziłaby Stany Zjednoczone do wycofania się z Azji Wschodniej. To z kolei doprowadziłoby do tego, że Japonia stałaby się bardziej samowystarczalna i bezpieczna militarnie; Japonia zyska dominację i może stać się potencjalnym
zagrożeniem dla amerykańskiej supremacji w tym regionie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem było utrzymanie status quo w Korei, co pozwoliło siłom USA stacjonować tam przez czas nieokreślony i zachować czujność w regionie. Ostatecznym celem polityki zagranicznej USA powinno być dobre i dalekowzroczne zgodne z amerykańskimi ideałami i podstawowymi interesami
ludzkości. Ale w ten sposób polityka ta musi zagwarantować, że żadna władza eurazjatycka nie będzie mogła wyłonić się jako potencjalny pretendent do pozycji Ameryki jako światowego lidera. Musi pozostać na czele wyścigu i zneutralizować poprzez skuteczne sojusze i polityki każdego obszaru zjednoczonej Europy lub indywidualnego kraju rozwiniętego, zdolnego zdominować
gospodarkę i politykę eurazjatycką oraz wyeliminować potencjalne wyzwanie Ameryki. Książka daje nam dogłębne spojrzenie na politykę i kształtowanie polityki, ale pozostawia kilka pytań bez odpowiedzi. Ujawnia logikę, która pobudziła amerykańską strategię bezpieczeństwa narodowego od czasów zimnej wojny, ale podkreśla również fakt, że wiąże się ona z dużym,
niekoniecznie otwartym i długoterminowym projektem. Aby utrzymać status quo w celu utrzymania dominacji politycznej, gospodarczej i strategicznej, Ameryka musi kontynuować swoją politykę utrzymania wojsk w niestabilnych obszarach islamskiego fundamentalizmu. Cena tak agresywnych postaw może być wysoka w zmieniającym się klimacie globalnej polityki i nowej wizji
harmonijnego i pokojowego świata. Tak więc pytanie, zgodnie z logiką Brzezińskiego, pozostaje, w jaki sposób można wycofać wojska z różnych regionów i zachęcić do autonomii, a jednocześnie prowadzić politykę globalnego przywództwa, w której wojska muszą być zawsze utrzymywane? Teoria Brzezińskiego na temat strategii Global Vision dla superadults oznacza, że wydatki
USA na jego wojsko i bezpieczeństwo jest prawie, być może, reszta świata jako całości. Twierdzi jednak, że aby utrzymać kontrolę nad ropą naftową z Morza Czarnego, musi ona ostrożnie radzić sobie z Turcją i Iranem. Utrzymanie ich dominacji w tym obszarze może oznaczać wysłanie większej liczby żołnierzy do stabilizacji regionu. Wydaje się, że interesy USA są silnie
pielęgnowane w regionie: dynamika rozwoju gospodarczego w Azji już teraz generuje ogromną presję na odkrywanie i wykorzystywanie nowych źródeł energii, a region Azji Środkowej i Basen Kaspijski są znane z tego, że zawierają rezerwy gazu ziemnego i ropy naftowej, które kurczą się między rezerwami Kuwejtu i Zatoki Meksykańskiej lub Morza Północnego. Brzeziński 125.
Brzeziński swobodnie przyznaje, że Polityka globalnej hegemonii jest trudna, absorbująca, kosztowna i oferuje nieco sprzeczne rozwiązanie. Chociaż dalsza przewaga Stanów Zjednoczonych w osiąganiu krótko- i średnioterminowych interesów jest absolutnie konieczna, Brzeziński mówi, że w dłuższej perspektywie Stany Zjednoczone mogą dzielić przywództwo z regionalnymi
mocarstwami. Organizacja Narodów Zjednoczonych musi być w stanie w pełni wykorzystać wyzwania z przeszłości. Głównym argumentem Brzezińskiego jest twierdzenie, że amerykańska hegemonia pozostaje niezbędnym fundamentem globalnej współpracy i integracji krajów rozwiniętych w kierunku pokoju i równowagi sił na świecie. Na poparcie swojej argumentacji Brzeziński
przedstawia możliwość ostatecznie podziału trójstronnego przywództwa między Stanami Zjednoczonymi, Europą i Japonią. Nawet wtedy wyraźnie widać, że Europa i Japonia pozostaną małym partnerem dominującej Ameryki z większym udziałem wydatków bez większej władzy i niezależności. Państwa partnerskie nigdy nie zgodziły się na tę formułę i konsekwentnie powtarzały,
że jeśli Stany Zjednoczone chcą przewodzić, będą musiały pokryć koszty i podjąć ryzyko, które towarzyszyło przywództwu. Tak więc, powiedzieć, że Ameryka nigdy nie może opuścić swoją wyższość ze względu na konsekwencje polityczne, gospodarcze i wojskowe jest trochę wysiłku daleko idące. Współpraca między wielkimi mocarstwami gwarantuje stabilność i pokój, a jej
uzyskanie można uzyskać jedynie pod auspicjami Stanów Zjednoczonych, co jest nieco samobójcze. Zdaniem Brzezińskiego stabilność w Europie Zachodniej i Azji Wschodniej może być zagwarantowana tylko przez amerykańską hegemonię, warunek wstępny współpracy i stabilności. Nie ma powodu, by sądzić, że bez takiego gwaranta stabilność nie zostanie osiągnięta.
Dominująca pozycja Ameryki powinna promować stabilność i tworzyć geopolityczne jądro dla pokojowego globalnego zarządzania i wspólnej odpowiedzialności. Podziel się tym: Facebook Twitter Reddit w WhatsApp
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