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 اصول مکتب ژئوپليتيک انسانگرا 
  شر و سازه هاي انساني() نگاهي نو و راهي نو  ه زندگي سياسي و اخالقي ا ناي 

 

 اسکاد جغرافياي سياسي و وپويليکيت دانشياه تربيت مدرح، ت ران، ايران. -دکتر محمدرضا حافظ نيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

است و همانند هر اي از رشته جغرافياي سياسي داراي ماهيت علمي ژئوپليتيک به عنوان شاخه

نظام علمي ديگري در سپهر معرفتي بشر، داراي دو وجه بنيادي و کاربردي است. وجه بنيادي 

شناسي ژئوپليتيک هاي نظري و توسعه معرفتهاي علمي و گزارهژئوپليتيک به توليد نظريه

ملي هاي عهاي کاربردي، الگوها و روشپردازد. وجه کاربردي آن ناظر بر توليد نظريهمي

ها، کشورها و جوامع بشري است. دانا کاربردي ژئوپليتيک در راستاي رفع نيازهاي ملت

هاي علمي تا حدي متاثر از هاي کاربردي ساير رشتهها و نظريهتواند همانند گزارهژئوپليتيک مي

 ها باشد.ها، کاربران سياسي و حکومتق ملتيدئولوژي، فرهنگ، نگرش و نيز عالئبيني، اجهان

هاي علمي بشر در ذات خود پسنديده و بنابراين دانا و معرفت ژئوپليتيکي همانند ساير رشته

ابناي بشر بايد پيشرفت نمايد. ولي بايد سعي ها و مفيد است و براي پاسخگويي به نيازهاي ملت

استفاده ملي و يا محلي مورد سوءشود که دانا ژئوپليتيک در هر مقياسي اعم از جهاني، 

ها و بازيگران سياسي قرار نگيرد. بلکه بر عکس در خدمت رفع نيازهاي شهروندان، حکومت

ها و بازيگران سياسي نيز آن را ها و جوامع بشري قرار گيرد، و حکومتهاي انساني، ملتسازه

 در همين راستا بکار گيرند. 

در زمينه کاربرد  بر اين اساس اينجانب )محمدرضا حافظ نيا( رويکرد نظري/ کاربردي جديدي را

هاي انساني دانا و معرفت ژئوپليتيکي در عرصه زندگي سياسي/ اخالقي ابناي بشر و سازه

ام. اين ديدگاه مطرح کردهگذاري و پايه "ژئوپليتيک انسانگرا  "ها، تحت عنوان مکتب بويژه ملت
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ژئوپليتيک در  ي تحت همين عنوان توسط اينجانب در فصلنامهبراي اولين بار در قالب مقاله

در فرانسه/ پاريس در سال Conflits م(، و سپس در مجله  2007ش. )  1386ايران در سال 

ش( منتشر شده است. از آنجايي که اين مکتب ژئوپليتيکي مورد توجه عده اي  1394م. ) 2015

م تا براي از عالقمندان قرار گرفته و سواالت و ابهاماتي را براي آنها ايجاد کرده است، بر آن شد

را تدوين و در اختيار عالقمندان قرار  وضوح بيشتر نگرش و ابعاد اين مکتب فکري، اصول آن

ها به عنوان برگزيدگان خالق زدايي از زندگي انساندهم. با اين اميد که بتوان گامي در مسير رنج

 هاي انساني برداشت. هستي و بهسازي الگوي زيست ابناي بشر و سازه

 ژئوپليتيک انسانگرا بطور خالصه به شرح زير  است:اصول مكتب 

قرار دارد. اين اصل انصاف و مخالفت با زياده خواهي ابتناي مکتب ژئوپليتيک انسانگرا بر .1

هاي انساني بر پايه حق طبيعي که به عنوان مشيت الهي مکتب معتقد است که همه افراد و سازه

و نيز قراردادهاي اجتماعي ملي و بين المللي  در ذات نظام تکوين و خلقت جهان وجود دارد

رسمي، بايد از منابع و مزاياي موجود در فضاي جغرافيايي زيستگاه مربوطه و يا مشترک جهاني 

 خواهي و تعرض به حقوق ديگران است.مند شوند. بنابراين اين مکتب مخالف زيادهبهره

ها و سازه هاي انساني با يکديگر و نيز ژئوپليتيک انسانگرا اصالت را به صلح و همزيستي ملت.2

دهد. تجويز کننده روابط يبا طبيعت و موجودات آن به عنوان زيستگاه جغرافيايي آنها م

هاي انساني ساکن در ها، سازهها، حکومتآميز و همزيستي و تعاون بين کشورها، ملتمسالمت

اي جغرافيايي خرد و کالن براي هفضاهاي جغرافيايي است و بر حفظ تعادل ديناميکي اکوسيستم

 نمايد.ها تاکيد ميزندگي مطلوب و بهينه انسان

ژئوپليتيک انسانگرا بر اين نکته تاکيد دارد که وجه کاربردي علم و معرفت ژئوپليتيکي بايد .3

ها، ها به عنوان مشيت الهي، تامين صلح و امنيت، رفاه و آسايا انسانبراي احترام به کرامت انسان

دي انديشه و ابراز نظر، حق انتخاب سبک زندگي شخصي و خصوصي، توسعه تاب آور و آزا

پايدار، تامين حقوق شهروندي، شاخص هاي زندگي برابر، عدالت فراگير اجتماعي و جغرافيايي 

 مورد استفاده قرار گيرد. 
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هاي ازهژئوپليتيک انسانگرا بر پايه حق طبيعي ناشي از نظام خلقت و روابط اکولوژيکي س.4

دهد، و بر اين امر تاکيد ها و شهروندان ميانساني با زيستگاه جغرافيايي آنها، اصالت را به انسان

و  ها، بازيگران سياسي و اقتصاديدارد که حقوق انسان ها و شهروندان بر حقوق حکومت

 کنندگان قدرت در جامعه رجحان دارد.کنترل

ها و نيز سازي که توليد درد و رنج براي انسانبحرانژئوپليتيک انسانگرا از جنگ، خشونت و .5

هاي انساني را به همراه دارد ها و نيز تخريب زيستگاه سازهتخريب سرمايه ها و حيات انسان

هاي جنگ زدايي، حلداند. بلکه به دنبال توصيه راهشر مي حمايت نمي کند و جنگ را ذاتاً

 ها است.زندگي انسانزدايي از زدايي و بطور کلي رنجبحران

ژئوپليتيک انسانگرا در برابر ژئوپليتيک امپرياليستي قرار دارد. ژئوپليتيک امپرياليستي، بدنبال .6

ها است. در واقع ها و دولتکارانه حکومتطلبانه و تجاوزاف و اعمال توسعهترسيم و توجيه اهد

است خارجي کشورها و روابط رويکرد امپرياليستي، که متاسفانه پارادايم غالب در حوزه سي

هاي حاکم در تجاوز به فضاهاي ها و قدرتالملل جهان کنوني است، انديشه و رفتار دولتبين

هاي انساني و تضييع حقوق طبيعي آنها را تاييد و ها و سازهجغرافيايي و زيستگاه ديگر ملت

يکردي مخالف است و بر کند. ژئوپليتيک انسانگرا به شدت با چنين روتوجيه و حتي تجويز مي

ها از هر نوع هاي انساني از جمله ملتاين باور است که بايد قلمرو جغرافيايي و زيستگاه سازه

 تعرضي مصون باشد. 

ها مردم و شهروندان هستند. بنابراين ژئوپليتيک انسانگرا  از نظر اين مکتب فلسفه حکومت.7

داند، و شهروندان و مردم ولود اراده مردم ميحکومت، حکام و مديران سياسي فضا را رو بنا و م

گذاري در قلمرو زيستگاه جغرافيايي را به عنوان صاحبان اصلي فرايند تصميم گيري و قانون

 شناسد. آنها، و زيربناي قدرت سياسي و حکومت به رسميت مي

است که  دهد، و بر اين باورژئوپليتيک انسانگرا به نظر و خواست اکثريت مردم اصالت مي.8

هاي انساني، تسليم خواست حکومت با حفظ حقوق طبيعي و شهروندي همه افراد و سازه

 اکثريت مردم است. با اين وجود حاکميت برخاسته از اکثريت پيروز که قدرت سياسي و

گذاري را در فرايند دموکراتيک بدست گرفته است بايد همواره حقوق طبيعي بخا اقليت قانون
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انديشان را رعايت کند و از اعمال ديکتاتوري قانوني اکثريت دگر هاي اقليتي وازهجامعه، و نيز س

 بر اقليت پرهيز نمايد.

يز و آزادانه مردم قرار آمدر اين ديدگاه، حکومت همواره خود را در معرض نقد مسالمت.9

دائم دهد و از طريق شکل دادن به سازوکارهاي عمومي و رسمي، مقبوليت خود را بطور مي

مورد سنجا قرار داده و در صورت سقوط آن، داوطلبانه قدرت سياسي را رها کرده و مردم را 

آميز مسالمتگذارد. به عبارتي قدرت سياسي و حاکميت بطور گيري سياسي آزاد ميبراي تصميم

 شود.و از طريق دموکراسي حقيقي و نه قالبي جا به جا مي

خشونت آميز امنيتي و هاي فرا قانوني و کاربرد روش ژئوپليتيک انسانگرا از تقابل و.10

نمايد. همچنين برقراري حکومت نظامي گرايانه با شهروندان مخالف و معترض پرهيز مينظامي

و استفاده از نيروهاي امنيتي غير رسمي براي کنترل اعتراضات ولو اندک شهروندان در داخل 

براي برقراري حکومت نظامي در داخل  دگاه اساساًدهد. اين ديکشورها را مورد تاييد قرار نمي

آفريني قانوني و استفاده ل نيست. در همين رابطه بر نقاقائ کشورها هيچ فلسفه و ضرورتي

 نمايد.شفاف از نيروهاي قانوني و رسمي امنيتي، پليسي و قضايي تاکيد مي

اقناع، و سازوکار تبادل  در اين مکتب روابط حکومت با ملت و شهروندان در قالب استراتژي.11

 گيرد. انديشه و گفت و گوي انتقادي و سازنده و بر پايه خير و مصلحت عمومي مردم شکل مي

گرا فرآيند تصويرسازي و معماري فکري و ذهني شهروندان توسط ژئوپليتيک انسان.12

يه و ها و با چشم داشت سياسي و توجها و بازيگران سياسي را که از طريق رسانهحکومت

هاي جغرافيايي انجام ها و اقدامات ناشايست خود در فضاها و مکانپذيري سياستمقبوليت

هاي قدرت حاکم که در دهد. همچنين به نقد سياستدهند را مورد واکاوي و افشا قرار ميمي

رافيايي را به بحران و نابودي ها و فضاهاي جغراستاي منافع و اغراض سياسي خود مکان

ها، و ها، اقدامات، گزارهها، سياستپردازد. در واقع ژئوپليتيک انسانگرا گفتمانمي کشاندمي

هاي شبه علمي و قرار دادن آن در خدمت سياست و سياستمداراني که از رهگذر کاربرد نظريه

کند و از آنها بيزاري آفرينند را نقد ميها و بشريت درد و رنج و مصيبت ميآنها براي انسان

 جويد. مي
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هاست. بلکه در راستاي حقوق، ها و نه بر عليه حکومتژئوپليتيک انسانگرا، نه با حکومت.13

ها همراهي کند و تا آنجا با حکومتمنافع و منزلت اکثريت شهروندان و خير عمومي حرکت مي

پيشرفت،  ها و اقدامات آنها در مسير صلح، امنيت همه جانبه، رفاه،ها، برنامهنمايد که سياستمي

آسايا، آزادي انديشه و حق انتخاب سبک زندگي، خير و صالح عمومي مردم و شهروندان 

ها از دانا و راهبردهاي استفاده حکومتنسانگرا در شرايط سوءباشد. بنابراين ژئوپليتيسين ا

 گيرد. ژئوپليتيکي، از آنها فاصله مي

مايندگان و کارگزاران حکومتي ماهيتي ها، نها، دولتدر مکتب ژئوپليتيک انسانگرا حکومت.14

وکالتي دارند. بنابراين آنها حق ندارند در باره موضوعي که زندگي و سرنوشت بيا از نيمي 

درصد( از افراد ملت و يا خانوارهاي ساکن در يک فضاي جغرافيايي اعم از خرد يا کالن  50)

موظفند در امور اساسي و مشترک ملي و تصميم گيري نمايند. بنابراين آنها  کند راساًرا متاثر مي

پرسي( و رفراندوم، و بر اساس راي اکثريت مردم و عمومي با مراجعه به آراي عمومي )همه

نظير: تعيين، تغيير و اصالح نظام حکومتي و  گذاري نمايند.شهروندان تصميم گيري و قانون

متي )بويژه رئيس قوه قضائيه(، قانون اساسي، تعيين رئيس کشور، تعيين سران قواي سه گانه حکو

ترين مقام نيروهاي مسلح کشور، جنگ و صلح، سربازگيري و نظام وظيفه اجباري، تعيين عالي

ها، انتقال پايتخت، الحاق و انتزاع تقسيمات گيرانه،  تخصيص يا حذف يارانهوضع قوانين سخت

تغيير پول ملي، تعيين  هاي پول ملي،هاي ملي، کاربري پشتوانهسازي ثروتکشوري، خصوصي

منابع درآمدي و هزينه عمومي و عمراني حکومت، انعقاد قراردادهاي خارجي دو يا چند جانبه 

ها عمومي مانند فيلترينگ فضاي مجازي و که تعهدات ملي و سرزميني دارند، اعمال محدوديت

مستقيم از مردم و گيري پرسي و رايگيري الکترونيکي فرايند همهخوشبختانه راي غير آن.

شود در آينده بيني ميشهروندان در امور مختلف را ساده و قابل اجرا کرده است. بنابراين پيا

 در فرايند هاي انساني مستقيماًمردم و سازهگذاري نباشد و ها و مجالس قانوننيازي به پارلمان

و محلي مشارکت  گذاري و انتخاب هيات حاکمه و مديران سطوح مليگذاري، سياستقانون

 نمايند.
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ژئوپليتيک انسانگرا بر اساس اصل ديناميسم فکري، علمي، فني، اجتماعي، فضايي و سياسي .15

ان خلقت، زندگي يابي جهر راستاي روند کمالنمايد که در زندگي بشر وجود دارد، تاکيد ميکه د

ازي، پيشرفت و بهسازي هاي انساني بايد بطور پيوسته در مسير تکامل، نوسابناي بشر و سازه

المللي ذيربط بايد ها، رهبران سياسي و نهادهاي بينها، دولترو حکومتقرار داشته باشد. از اين

ها هاي انساني و ملتزندگي ابناي بشر و سازه تمامي ساختارهاي ملي و جهاني ناظر بر زيست و

نند واکنا مناسب را در رابطه با سازي قرار دهند تا بتواطور پيوسته مورد بازنگري و بهينهرا ب

ديناميسم مزبور از خود بروز داده و زمينه فرهنگي، اجتماعي، ذهني، فکري، سياسي، حقوقي، 

اداري، اجرايي تکامل و پيشرفت همه جانبه انسانها را فراهم نمايند. بطور مشخص بايد قانون 

المللي ها و نهادهاي بينازماناساسي کشورها، ساختار و منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه س

 سازي قرار بگيرند. سازي و بهينهساله مورد بازنگري، بهنگام 10تا  5هاي در دوره

گذاري عامل مهم ديناميسم علمي، فضايي، از ديد ژئوپليتيک انسانگرا سرمايه و سرمايه.16

سودجويي ه و معطوف به ولع گذاري افسار گسيختاجتماعي و سياسي است. ولي سرمايه

با استراتژي مشتري مداري و شارژسازي مصرف غيرعقاليي، سرچشمه بسياري از  دار وسرمايه

هاي جغرافيايي و هاي انساني، و نيز تخريب اکوسيستمهاي بشريت و سازهها و رنجمصيبت

 و راهبريباشد. بنابراين مديريت ي اجتماعي و فضايي/ جغرافيايي ميعدالتبنيادهاي زيستي، بي

گذاري در راستاي منافع مردم و نيز ساماندهي زيستگاه و اکوسيستم سرمايه و فرايند سرمايه

آوري ضمن سودکه متهاي انساني بطوريآور براي سازهافيايي متعادل و قابل زيست و تابجغر

منصفانه و عقاليي براي صاحبان سرمايه نيز باشد اهميت زيادي دارد. بر اساس اين ديدگاه، 

هاي ها به عنوان نهاد مديريت سياسي فضا و به نمايندگي از طرف مردم در مقياسحکومت

گذاري افسار گسيخته را  مهار نموده داري و سرمايهاي و جهاني بايد سرمايهمحلي، ملي، منطقه

اي مديريت و راهبري کنند که همزمان با تامين منافع و حقوق طبيعي شهروندان، را بگونه و آن

تعادل اکولوژيک زيستگاه جغرافيايي آنان و همزيستي با طبيعت و ساير مخلوقات را سالمت و 

 نيز تضمين نمايد. 
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ژئوپليتيک انسانگرا در حوزه مالکيت و الگوي فعاليت اقتصادي در جامعه، اصالت را به  .17

مالکيت خصوصي به عنوان حق طبيعي شهروندان، و نيز فعاليت اقتصادي فردي خرده پا و 

دهد. ليت اقتصادي گروهي بنگاهي و مشارکتي مبتني بر سهامداري گسترده شهروندان ميفعا

هاي دستوري بنابراين الگوهاي مالکيتي و اقتصادي کاپيتاليستي، سوسياليستي، کمونيستي و تعاوني

را که دچار افراط و تفريط بوده و با نابرابري اقتصادي/ اجتماعي از سويي و ابزاري شدن و سلب 

کند. در اين مکتب دولت ساالري اقتصادي و ز سويي ديگر همراه است را نفي ميتيار انسان ااخ

سرمايه ساالري اقتصادي هر دو مطرود است. در الگوي پيشنهادي مزبور نقا حکومت محدود 

داري مديريت بنگاهبه مديريت راهبردي اقتصاد، مشاوره، آموزش، هدايت، ارتقاي دانا و فنون 

ادي، و تنظيم فرايندهاي اقتصادي کشور با محوريت نقا آفريني اقتصادي شهروندان مدرن اقتص

از: ايجاد اشتغال شد. اهداف اصلي اين الگو عبارتندباهاي اقتصادي کشور ميدر تمامي بخا

ها و فضاهاي جغرافيايي کشور، ايجاد فضاي کامل، توزيع متعادل ثروت در جامعه و مکان

قابت سالم، اصالت دادن به نقا مردم و شهروندان در اقتصاد، توسعه ديالگتيکي همکاري و ر

هاي اقتصادي مکاني و ها و پويايي اقتصادي کشور، فرآوري مزيتمشارکت ملي در فعاليت

الملل، کوچک شدن آفريني اقتصاد ملي در اقتصاد بينکشور، نقا فضايي در مناطق مختلف

شهروندان در دار و منطقي هاي ملي، مشارکت معنيها و کاها هزينهساختار سازماني حکومت

هاي کشورداري از طريق سيستم مالياتي، باال بردن سطح آزادي انديشه و عمل تامين هزينه

 اقتصادي شهروندان، شکوفايي استعدادهاي فعالين اقتصادي در جامعه و غير آن. 

هاي انساني را يک اصل و سازه ها وزدايي در روابط کشورها، ملت.ژئوپليتيک انسانگرا تنا18

داند. بر اين اساس استراتژي ت توسعه صلح، همزيستي و امنيت ميضرورت اساسي در جه

ها زدايي را مورد تاکيد قرار داده و آن را به حکومتعامل سازنده و ديپلماسي براي تناگفتگو، ت

 نمايد.    هاي انساني توصيه ميها و سازهو رهبران کشورها، ملت

کند، ها حمايت نميگري در روابط بين کشورها و ملتژئوپليتيک انسانگرا از سياست نظامي.19

ل به فلسفه بازدارندگي و تامين امنيت ملي توسط نيروهاي نظامي است. اين رويکرد بر اين و قائ

هاي نظامي در کشورها يک ضرورت است و وجود آن را باور است که هستي و قدرت نيروي
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ها و اقدامات داند. اما به شدت مخالف سياستلح و بازدارندگي از تهاجم و جنگ ميالزمه ص

باشد. ميها و کشورها ها در استفاده ابزاري از نيروهاي نظامي عليه ديگر ملتها و دولتحکومت

بر اين اساس با حضور و کاربري نيروهاي نظامي کشورها در خارج از قلمرو جغرافيايي آنها 

 . مگر در قالب نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد.مخالف است

ها و فضاهاي هاي متقابل مکانژئوپليتيک انسانگرا با توجه به روند فزاينده وابستگي.20

ل به در مقياس کروي، قائهاي کارکردي جهان ها و سيستمو نيز توسعه شبکه جغرافيايي

يکپارچگي مديريت سياسي فضاي جهاني در کره زمين و ماوراي آن است. بر اين اساس انحالل 

استقرار سازمان ملل متحد کنوني که تاريخ مصرف آن سپري شده را توصيه نموده و بجاي آن 

نمايد. نمونه تجربي بر دموکراسي جهاني را پيشنهاد ميالمللي مبتني الگوي مديريت مشارکت بين

 اي عملياتي شده است.ديه اروپا است که در مقياس منطقهين الگو پارلمان اتحاا

آور رنجژئوپليتيک انسانگرا در راستاي حقوق و منافع مردم و شهروندان با هر نوع ديکتاتوري .21

باشد: حق آزادي انديشه و ابراز نظر تا حدي که زير ميل به تحقق موارد قائمخالف است و 

شهروندان نباشد، حق مطلق انتخاب سبک زندگي و الگوي زيست خصوصي  مخل حقوق ديگر

و شخصي، حق برخورداري از خدمات اجتماعي مشترک، حق تامين نيازهاي اساسي مادي و 

معنوي، حق پرسا و دريافت پاسخ اقناع کننده از حکام و سياستمداران، حق امنيت جاني و 

رابر مردم و شهروندان، توزيع فضايي/ جغرافيايي مالي، کرنا حکومت و مديران سياسي فضا در ب

سازي و کوچکسازي سادهزدايي سياسي و اجرايي، ادل قدرت سياسي و اقتصادي، تمرکزمتع

اقل رساندن به حد هاي حکومتي و فرايندهاي اداري، حقوقي، سياسي و اجرايي،دستگاه

ري سنتي و مدرن اعم از هاي اداري و سازماني. بنابراين از هر نوع ديکتاتوبوروکراسي

هاي سازماني و اداري، سياسي، قانوني، حقوقي، فرهنگي، فردي، گروهي، اکثريتي، ديکتاتوري

اقليتي، ايدئولوژيکي، نخبگي، کاريزمايي، فني، تکنيکي، الکترونيکي، ديجيتالي و غير آن که 

جويد. ي ميروندان را فراهم نمايد بيزارموجبات رنج و آزار روحي و جسمي مردم و شه

ها و باورهاي ذهني/ تاريخي و ها، سنتژئوپليتيک انسانگرا با تداوم ساختارها، ارزش.22

کارانه داشته و مانع آزادي، پيشرفت و تکامل جنبه محافظهالگوهاي اجتماعي و فرهنگي که 
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هاي انساني و نيز تخريب وده و موجبات رنج و گرفتاري سازهانديشه و سبک زندگي بشر ب

باشد. اين مکتب بر اين باور است که وظيفه ميکند مخالف تگاه جغرافيايي آنها را فراهم ميسزي

انديشي، شهامت و پيشگامي ساختارها و الگوهاي ن علمي و اجتماعي است که با آزادنخبگا

سازي نموده و يا از متن انديشه اجتماعي بزدايند، و راه را براي آزادي انديشه و مذکور را بهينه

 الگوي زيست و تداوم روند ذاتي پيشرفت و تکامل زندگي بشر فراهم کنند.

رسد. لکن با توجه به تجارب بشري، گرايانه به نظر ميمکتب ژئوپليتيک انسانگرا بظاهر آرمان.23

ها در بستر زمان و بطور تدريجي در بطن جامعه رشد نموده و به صورت انديشه و ارزش آرمان

پيدا نموده و به واقعيت تبديل مشترک و خواست و اراده عمومي مردم و شهروندان تجلي 

شوند. کما اينکه مصاديق متعددي از نمودهاي وجه کاربردي ژئوپليتيک انسانگرا هم اکنون مي

يافته و تقويت شود. مانند تواند توسعه، که در چهارچوب اين مکتب ميدارددر جهان وجود 

برداري از المللي در خصوص بهرهالمللي، قراردادهاي منصفانه بينهاي مشارکتي بينکنوانسيون

المللي اي و بينهاي منطقهمنابع آبي و بنيادهاي زيستي، تشکيل اتحاديه و پارلمان اروپا، کنفرانس

هاي سياسي و ژئوپليتيکي، الگوي کشورداري و مديريت سياسي فضا در برخي انبراي حل بحر

کشورها نظير سوئيس، آلمان، نيوزيلند، ژاپن و سنگاپور. انديشه و کردار انسانگرايانه برخي 

 رهبران و بازيگران سياسي در جهان. 

انساني از جمله  هايرويکرد ژئوپليتيک انسانگرا يک نياز اساسي براي ابناي بشر و سازه.24

ها، هاي خسته از بحرانها در جهان امروز و آينده است. رويکردي است براي نجات انسانملت

ها و ها، تخريبها، دروغفريبيها، عوامعدالتيها، بيها، نابرابرينواييها، بيها، رنجناکامي

کند. ايجاد کرده و مي ئولوژي براي بشرهايي که کج روي حوزه هاي سياست، اقتصاد و ايدستم

ها و بازيگران سياسي با مهار و کنترل انديشه و عمل حکومتهمچنين رويکردي است براي 

ها که هديه خداوند ب و متناسب با شان و کرامت انسانهدف خلق الگوي زيست و زندگي مطلو

 و خالق هستي به آنهاست.
 


