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درحقلقگگت در اسگگناد راهبگگرد  زمریکگگا ماننگگد  شگگد   یلگگه داعگگش را شگگامل مگگی ع
اسگت   جیرور  او اما، نلز حأبلد شگد   در دوران ریاست 2015میی  سندراهبردامنلت

هیچگون مناقشگات غگرب زسگلا      به اولویت  ر احخا  اس راحه  هوایی در مناقشاحی
 رحگر  دارد   ،، قدرت هوایی  ر قدرت دریگایی و زملنگی  1  ازنظر رلیلو دوهتاست

سگازد  دوهگت مع قگد اسگت      زیرا دارا  ماهلت حراجیی  ود  و دفاع را دشوار مگی 
معنگا  بن گرل زمگلج و دریگا و  نگا رایج بن گرل بگل جرگان اسگت            بن رل فضا  گه 

  هوایی زرا   ود  و حمش زیاد   را  رس رش ایگج  م مد  از اهیلت نلرو ایاالت
مطالعگه الزامگات   »و « 2فرمگان هگوایی اسگ راحهیک   »نلرو داش ه است   راساس اسناد 

 نگد  خگارج و من شگر شگد ،      به اخلرا  از طبقگه « 19593حسیلمات احیی  ر  سال 
هگوایی  ساز  قدرت   ود حا از قدرت هوایی  را  نا ود برد  ریز  م مد  طرح ایاالت

هگا    افکگج  هگا  ایگج بشگور  گرا  اسگ واد  از  یگ        شورو  و باهش حوانینگد  
ها  زمریکگا در   م مد  و نلرو ا   ر رد ایاالت اس راحهیک در زغاز یک حییه هس ه

 (Obama, 2015)  رلرد شرقی  رر  اروپا و زسلا 

 المللی افزایش اعتبار بین

الییگل را هیاننگد پگول در     پردازان، قدرت در روا ط  لج ها و نظریه نظریه سلار  از 
ها  پول در اق صگاد   حریج  دیل بنند  ارر اینچنلج  اشد، یکی از مرم اق صاد حیقی می
الییگل نلگز    الیییی یک بشور در نظام  گلج  رو، اع بار و پرس له  لج اع بار است  ازایج

الیییگی نقگش    رود  چگون اع بگار  گلج    رمیشگیا  میگی  گه   یک عنصر  سلارمرم قدرت
الیییی و پلگرو زن بن گرل و ایجگاد     رذار   ر سایر  ازیگران  لج  سلارمریی در حأثلر

یکگی از  (87 :1395 )دهقگانی فلروزز گاد ،  الیییگی دارد  ن ای  مطیوب در سطح  گلج 
شگود   الیییی  را  یگک بشگور مگی    مبناها  قدرت میی به  اعث افزایش اع بار  لج

  درواقگع حوانینگد    اسگت ها  مخ ی  نظگامی   ا  حوانیند  و قدرت در عرصهاساس
شود  در درجه اول،  ها می نظامی از دو جرت  اعث حأثلر  ر سلاست خارجی بشور
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