
جهانی شدن یا جهانی سازي؟
1شاپور جلیلیان

چکیده
افزایش آگاهی انسان جهانی شدن پدیده نوظهوري نیست بلکه فرایندي است که همگام با

است. از جنگ جهانی دوم به بعد نسبت به خود و محیط طبیعی و اجتماعی، از آغاز تاریخ وجود داشته
المللی، مهاجرت نیروي کار و کــاهش مایه در سطح بینبا رشد تجارت جهانی، افزایش تحرك سر

دیگر و سرعت بیشتر پیدا کرد. در سالهاي اخیر هم موانع تجاري براساس قراردادهاي بین المللی، شکل
فروپاشی ابرقدرت شرق و پایان دوران جنگ سرد، شتاب با سرعت فزاینده دانش و فناوري و

و فزونی چشمگیر آن بر رشد 1994تا 1950جهانی در سالهاي رشد تجارت.بی سابقه اي گرفته است
است. جهانی، واحدهاي تولیدي کشورها را به بخشی از شبکه جهانی تولید وتجارت تبدیل کردهتولید

نیازمند است که در چنین اقتصادي نظام سرمایه داري براي تضمین فروش مازاد تولید خود به بازاري
پیدا کند. دراین جریان، باشد و درنهایت گستره اي به وسعت تمام گیتیپیـــوسته درحال گسترش 

سازمانهاي مالی بین المللی و شرکتهاي کشورهاي توسعه یافته از برتري فناوري و از نفوذ خود در
تولیدي، چگونگی بهره برداري از امکانات و منابع در عظیم فراملیتی سودجسته و شیوه تولید، مناسبات

سازمان دهی و جریان امور را به بستر منافع و مطامع خود هدایت هان سوم را به سود خودکشورهاي ج
.مقاله، بخشی از این ترفندها و بازیگریها موردبررسی قرار گرفته استمی کنند. در این

Globalizationجهانی سازي، جهانی شدن، واژگان کلیدي: 

دانشجوي دوره هشتم دافوس آجا- ١
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مقدمه
به جهانی شدن و زمانی به جهانی را گاهی GLOBALIZATIONواژه

با نگرشی سطحی ممکن است این دو اصطالح مترادف به نظر .سازي ترجمه می کنند
لحاظ بار معنائی و واقعیت کاربردي و ابزاري که منعکس می آیند، اما این دو ترجمه به

بـرگردان اول یعنی جهانی شدن، القاي نوعی اراده و کنند با هم تفاوت دارند. در
این پیام را به خواننده منتقل کند که جهانی شدن، اختیــار مورد نظر است و می خواهد

گریزناپذیر که هر جامعه اگر خواهان رفاه واقعیتی است ملموس و ضرورتی است
را با این جریان نیرومند، ضروري و مفید شهروندانش باشد، چاره ندارد جز اینکه خود

کند و باطیب خاطر و اراده آزاد به بشري، سازگاربه حال کشورها و به حال جامعه
یعنی جهانی سازي، سعی بر این است که به در برگردان دوم.مقتضیات آن گردن نهد

سازي طرحی است که توسط کشورهاي واقعیت دیگري اشاره شود و آن اینکه: جهانی
از آن ادامه سلطه شده و منظور ثروتمند و قدرتمند دنیا و در راس آنها آمریکا، تدوین

آمریکا از مدتها قبل از .اقتصادي، سیاسی و نظامی بر دیگر کشورهاي عالم است
کشورهاي دیگر به ویژه فروپاشی شوروي، سوداي رهبري دنیا و دستیابی بیشتر به منابع

..کشورهاي جهان سوم را در سر داشته است
سوایی واترگیت مجبور به رئیس جمهور سابق آمریکا در پی رریچارد نیکسون

حادثه مدتی انزوا پیشه کرد. در دوران انزوا و پس از آن استعفا شد. نیکسون پس از این
تجارب سالیان دراز تصدي پست هاي گوناگونش از جلد کتاب نوشت و10حدود 

هموطنانش و در معرض قضاوت و تفسیر جمله پست ریاست جمهوري را در اختیار
عنوان فراسوي صلح یا برتر از صلح که در یکی از این کتابها تحتجهانیان قرار داد.

می نامند، دیدگاههاي خود را برخی صاحب نظران آن را وصیت نامه سیاسی نیکسون
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جهان تحمیل کند آورده در مورد اینکه آمریکا چگونه می تواند رهبري خود را بر
.است

طبیعت سرمایه داري
گسترش طلب که همه شیوه هاي تولید پیش از خود را تسرمایه داري نظامی اس

اي است از تاریخ بشر در دو سه قرن اخیر. اما نابود می کند. این سخن تکرار فشرده
کارکرد نظام سرمایه داري دستخوش سال گذشته،30واقعیت این است که طی 

شهروندان نیازهاي کاذب برتحوالت بنیادي بوده است. از جمله این تحوالت؛ تحمیل
غیرضروري است. جوامع و گرفتارشدن آنها در گرداب مخوف مصارف لوکس و

پیامدهاي آلودگی محیط زیست و معضالت اجتماعی و اقتصادي فراوان دیگر از
.ظرفیت مازاد تولید و عدم تعادل طبیعی در بازار عرضه و تقاضاي واقعی است

نگاههاي تولیدي شده و این رقابت در اقتصاد امروز موجب کاهش سود ب
براي برگشت سرمایه اولیه شان دچار مشکل هستند. نجات سرمایه این بنگاهها موسسات

نابودي مستلـزم این است که بـــــازار فروش فرآورده هاي شان از رشد کافی از خطر
باشد تا از طریق بهره گیري از حداکثر ظرفیت تولید، فرآورده هاي بیشتري برخوردار

و آن را به پول تبدیل کنند، بازار فروشی که رشد چشمگیر داشته و به گونه وانه بازارر
جهانی شده باشد. در چنین بازاري اگرچه سود حاصل از قیمت فروش هر اي مناسب

ناچیز است اما با فروش بیشتر، سود حاصل می تواند قابل توجه باشد. واحد تولید نسبتاً
ابت بر سر قیمت اهمیت بیشتـري پیدا کرده بلکـه گونه هاي فقط رقدر این بازارها نه

.پدید آمده استتـازه تري از رقابت

حکایت از آمارهایی که توسط موسسات پژوهشی صاحب نام منتشر می شود
شهروندان آن دارد که نه تنها در کشورهاي جهان سوم،فقر و نداري روزافزون زندگی

بلکه در تمام کشورهاي سرمایه داري صنعتی نیز، رشدرا دچار مشکل کرده است 
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نابرابري در توزیع درآمد و ثروت و گسترش فقر، زندگی اکثریت عظیمی از مردم را 
روز سخت تر می کند. در چنین شرایطی شرکتهاي موفق و سازمانهاي تولیدي روز به

د، با محدودیت بازار از فناوري پیشرفته توانایی تولید قابل مالحظه دارنکه بااستفاده
می شوند. این محدودیت را کاهش درآمد افراد طبقه متوسط از یک سو و فروش روبرو

در بازار تولید از سوي دیگر، شدت می بخشد. رقابت در کاستن از حضور رقباي بسیار
قیمت، تولیدکنندگان را ناگزیر می کند تا هم در افزایش کیفیت و هزینه تولید و کاهش

رقابتی و اقدامات موثر به عمل آورند تا بتوانند باکسب تواناهش قیمت،هم در ک
فرآورده ها و خدمات، موجبات ادامه فعالیت خود را فراهم آورند. گسترش بازار فروش
بازار سهام موسسات تولیدي مختل می شود و قیمت سهام تنزل می با کاهش سودآوري،

یکی از عوامل ایجاد ثروت در اقتصاد سرمایه در اقتصاد امروز،کند. قیمت سهام شرکتها
باورند که میزان سود بنگاههاي تولیدي به منزله خون است که داري است. برخی بر این

:سرمایه داري جریان داشته باشد. به این آمارها توجه کنیدباید در رگهاي نظام

خط فقر زندگی می نفر یک نفر زیر10، از هر 1979از سال در انگلستان پیش
نفر یک نفر و 4نخست وزیري خانم مارگارت تاچر از هر کرده ولی بعد از پایان دوره

.دست به گریبان بوده استکودك یک کودك با فقر3از هر 

درصد جمعیت که از در آمریکا در طول حکومت رونالدریگان، درآمد یک
درصد جمعیت 80د اما درآمد واقعی درصد بیشتر ش50غنی ترین خانواده ها بودند 

15میزان درصد از فقیرترین خانواده هاي آمریکایی هم درآمدشان به10کاهش یافت. 
فاصله دالر تنزل یافت. در3504دالر در سال به 4113درصد کاهش پیدا کرد و از 

100شمار کسانی که درآمد روزانه شان از یک دالر کمتر بود در جهان 1993و 1987
کشور جهان، درآمد سرانه امروز کمتر از 100میلیون نفر افزایش یافت. به طور کلی در 

زندگی اقتصادي یک میلیون و سال پیش بوده است، به سخن دیگر،15آن است که 
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سالهاي پایانی قرن بیستم میالدي از زندگی شان در1980هزار نفر در اوایل دهه 600
.بهتر بوده است

دگرگونی نظام تولید از کشاورزي به نظام تغییر شیوه تولید اقتصادي وپس از
زندگی مردم به دولت محول شد و دولتها کارخانه اي و تولید صنعتی، مسئولیت گذران

بودند. به همین انگیزه در این مرحله براي ایفاي این مسئولیت از قدرت کافی برخوردار
معروف شد. یکی از هدفهـاي دولت رفاهاز تاریخ تحول سرمایه داري، دولت به

عرصه اقتصادي از قدرتی طراحان برنامـــه هاي جهانی سازي این است که دولتها را در
کنند و فضا را براي که الزمه سامان دادن به زندگی مردم و توسعه رفاه است محروم

.فعالیت شرکتهاي فراملیتی هرچه بیشتر آماده سازند

الء قدرت دولتها توسط شرکتهاي فراملیتی، راه دسترسی به منابع پرکردن خبا
پیرامونی (جهـــان سومی) هموار می شود و این شرکتها با سرمایه عظیمی که کشورهاي
دارند هر محدودیتی را که بخواهند بر نیروي کار این کشورها تحمیل می در اختیار

فاه اجتماعی، بهداشت محیط زیست، در زمینه هایی مانند اشتغال، رکنند بدون اینکه
تلفیق مطلوب آن و اموري از این قبیل مسئولیتی برگردن بگیرند. در بهره وري از منابع و

سرمایه داري، حتی یک نمونه نمی توان یافت که کشوري بدون مسئولیت دنیاي اقتصاد
ی، در نقطه یعنی بر پایه رهنمودها و الگوهاي نئولیبرالیستی کنونپذیري و قدرت دولت

.یافته باشداي از جهان توسعه

شرکتهاي فراملیتی 
اقتصاد هستند. مدتها قبل از آنکه شرکتهاي فراملیتی از پیشتازان جهانی کردن

این شرکتها جنبه فراملیتی به بحث جهانی سازي، رونق امروزي را کسب کند فعالیت
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کرد. یکی از دالیل جدي روبروخود گرفت وحاکمیت ملی کشورها را با چالشهاي 
قدرت خرید رغبت این شرکتها به سرمایه گذاري در کشورهاي جهان سوم، باالبردن

این شهروندان در کشور میزبان و ایجاد بازارهاي مصرف است. قدرت تولیدي فراوان
شرکتها و تالش آنها براي فراهم آوردن بازار فروش، ایجاد نیازهاي کــــاذب در

دگان را از طریق رسانه هاي تبلیغاتی، سبب گردیده است. انبوه فرآورده هايمصرف کنن
لوکس و غیرلوکس مصرفی از یک سو و تبلیغات بی وقفه رسانه هاي جمعی از 

روز کشورهاي فقیر را در ورطه مصرف زدگی و بی هویتی اقتصادي و دیگرسو، روز به
املیتی مهم است یکسان شدن برد. آنچه براي شرکتهاي فرفرهنگی، بیشتر فرو می

سوم است تا این شرکتها، مختصر موانع قانونی مقررات گمرکی در کشورهاي جهان
را هم در پیش روي نداشته باشند و با ناشی از حق حاکمیت ملی کشورهاي جهان سوم

سیاسی و اقتصادي مبادرت ورزند و سرعت و سهولت به هرگونه فعالیت آشکار یا پنهان
.را بر منابع کشورهاي جهان بیشتر کنندسیطره خود 

بنابراین، تصادفی نبوده و نیست که در همه کشورهاي سرمایه داري صنعتی، 
در سالهاي جنگ جهانی دوم بوده، زیر « کینزي»رفاه که از دستاوردهاي اقتصاد دولت

گرفته است. بخشی از پروژه جهانی کردن، معطوف است به گسترش فشار قرار
فقر و غنا از طریق شعله ورکـــــــردن آتش بی عدالتی در دستی، زیادکردن فاصلهتهی

.جامعهتوزیع ثروت و امکانات

دکمه و با امروزه، بازیگران عرصه سرمایه داري جهانی و بی مرز، با فشار چند
قل می منتسرعتی شگفت انگیز، سرمایه مالی شان را به بازارهاي دیگر در هر نقطه جهان

کنند. اگر گاهی در چارچوب مرزهاي کشوري خاص درگیر سیاست می شوند انگیزه
شان ایجاد اشتغال یا رفاه براي کشور میزبان نیست بلکه هدف محدودکردن حمایتهاي

قانونی دولت، از کارگران است. این محدودیت از طریق تضعیف دولت صورت می 
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رار نهادهاي کارآمد دولتی را خواهد داشت و دولتی نه یاراي تاسیس و استقگیرد. چنین
برپایی نهادهاي غیردولتی دموکراتیک جامعه مدنی در حوزه عمومی را. شکل نه توان

نهادها و فعال شدن سازوکار حمایت از منافع ملی و مصالح جامعه، حاصل گیري این
خردمند و مدیران برخوردار از دانش، تجربه، تعهد و اخالص تالش رهبران

برنامه ها و حمایت مردمی از اقدامات مدیران و است.مشارکت عمومی در اجراي
ارزش محور و خرد بنیاد در راه تحقق منافع دولتمردان جامعه، موانع جدي و چالشهاي

.ثروتمند آنها ایجاد می کندشرکتهاي فراملیتی و حامیان قدرتمند و

پیشرفت فناوري اطالعات سازي،یکی دیگر از ویژگیهاي عصر جهانـــــــی 
.هستیماست. از این طریق، ناظر تحولی دیگر در شیوه انتقال ثروت

معامالت در این مرحله از تحول، انتقال منابع بیش از تولیدات صنعتی، از طریق
به نامشروع، بازارهاي مالی صورت می گیرد، یعنی از طریق خرید و فروش پول براي

دست آوردن پول بیشتر و سهام و اوراق بهادار مالی بیشتر. دکتر احمد سیف، در مقاله
اي تحت عنوان جهانی کردن: واپسین مرحله ي امپریالیسم؟ یکی دیگر از علل جهانی 

را، یافتن راههاي مناسب براي تامین مالی کسري تراز پرداختهاي اقتصاد آمریکا کردن
میالدي به گونه اي مزمن بااین کسري تراز 1960ز سالهاي کرده است. آمریکا ابیان

روبه رو بوده است. نویسنده مقاله در تایید گفته هاي خود به اطالعات آماري پرداختها
:استناد کرده است که برخی از آن عیناً نقل می شودجالبی

دهی کسري تراز پرداختها روبه رو بود، بطی سالهایی که آمریکا با مشکل
بدهی کشورهاي جهان سوم شد و از مرز خارجی این کشور به تنهایی تقریباً معادل کل

ک در کشورهاي جهان سوم نزدیمیلیارد دالر گذشت. یعنی بدهی خارجی سرانه2200
دالر یعنی اندکی کمتر 7333سرانه خارجی آمریکا معادلهیدالر است ولی بد500به 

مدافعان جهانی سازي، برخالف وعده هاي دروغینبرابر است. بااین همه، 15از 
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میلیارد دالر بهره می 300کشورهاي فقیر بابت بدهی خارجی خود به طور متوسط سالی 
که به همان میزان پردازند در حالی که، کل پرداختی آمریکا بابت بدهی خارجی خود

.میلیارد دالر در سال فراتر نمی رود20است، از 

میلیارد دالر بود. 4/4پرداختهاي آمریکا که در دوره بوش پدر زکسري ترا
میلیارد دالر سیده است. صاحب نظران پیش بینی کرده 445به اکنون در زمان بوش پسر

بوش، کسري تراز پرداختهاي آمریکا در آینده بیشتر خواهد اند که با بلندپروازي هاي
میلیارد دالر از بازارهاي جهانی 4زي ناگزیر خواهد شد روشد تا جایی که این کشور

.قرض بگیرد

جهانی سازي درباره پیامدهاي مثبت نقل و انتقال سرمایه هاي مالی و مدافعان
در مناسبات کار و سرمایه صورت گرفته مبالغه کــرده و از بررسی دیگر تغییراتی که

می کنند. به عنوان نمونه، غیرقابل پذیرش این تحوالت شانه خالیجنبه هاي ویران گر و
که بیشتر در اندونزي تولیــد می شود به دختران جوانی « نایک«براي کفشهاي ورزشی

سنت می پردازند. برآورد هزینه تولید یک 82کنند روزي که در کارخانه کار می
دالر به فروش 135تا 75که در بازارهاي غربی از دالر است5/6جفت از این کفشها 

آمریکایی که در آگهی تلویزیونی کفش نایک ظاهر . مایکل جردن ورزشکارمی رسد
کمپانی دستمزد می گیرد در حالی که درآمد میلیون دالر از این20می شود سالی 

.میلیون دالر است5نایک سالی ساالنه کارگران اندونزیایی براي تولید کفش

غیرقابل کنترل سقوط کرده و شرکت بزرگ آمریکایی به گونه اي500درآمد 
آمده در بیش از درصد کمتر شده است. همه سودهاي به دست44در طول یک سال 

ناپدید شده تاکنون1994شرکتی که در بازار سهام ثبت شده اند، از اواسط سال 4000
.است
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میلیارد 3/42به نسبت سال پیش، که2003ناتوانی در پرداخت بدهی، در سال 
از نظر درصد افزایش یافته است. انرون هفتمین شرکت بزرگ آمریکا150دالر بود، 

ترتیب سنت رسیده و به این25دالر به 90درآمد، از میان رفته است، قیمت سهامش از 
آن نفر سهامدارانش در920هزار و 58میلیارد دالر از سرمایه اش یعنی همه آنچه 65

.ود شده استسرمایه گذاري کرده اند، ناب

میلیارد دالر دارایی، اعالم ورشکستگی کرده 182شرکت سهامی عام با بیش از 230
افزایش نشان می دهد. این رقم شامل شرکت درصد100اند که نسبت به یک سال پیش 

.انرون نمی شود

سازمانهاي بین المللی بر اقتصاد کشورهاي پیرامونی سیاستهاي تاثیر کارکرد
مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت بین المللیسازمانهاي 

سیاستها بدهکاري همیشگی کشورهاي جهان سوم را سبب جهانی و شیوه اجراي این
از بودجه این کشورها صرف بازپرداخت بدهی ها و شده و با وجود اینکه هرساله بخشی

هیچ، بلکه روز به روز بر میزان آن نیست که بهره آن می شود. از استهالك بدهی خبري
.افزوده می شود

آرژانتین، برزیل، موزامبیک و... از این نمونه ها هستند. بخشی از سیاست شورهايک
طراحی شده و سیاستهاي « تحت عنوان استراتژي مساعدت به کشورهااین سازمانها

.این استراتژي استتعدیل ساختاري قسمتی از

سوم ساختاري، معموال توسط دولتهاي کشورهاي جهانقراردادهاي تعدیل
(پیرامونی) به اجرا در می آید. از آنجا که اجراي این قراردادها در راستاي منافع
کشورهاي صنعتی و سردمداران سرمایه داري جهانی است، معموالً با مقاومت شهروندان

عموالً مورد حمایت کشورهاي مزبور روبرو می شود. این مقاومت ها توسط دولت که م
ســــرمایه داري جهانی است با خشونت و به ضرب گلوله سرکوب می شود. نظام
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این ناآرامیها، فرار بیشتر سرمایه و ورشکستگی دولت است که به نوبه دستاورد اقتصادي
تعمیق رکود می شود. ادامه این وضع موجب خواهد شد که همه خود موجب تشدید و

بهره وامهاي دریافتی به جیب جوامع صنعتی ثروتمند یعنی به عنوانساله مبالغ هنگفتی 
.و سازمانهاي مشابه بین المللی دیگر، سرازیر شوداربابان صندوق بین المللی پول

)WTOسازمان تجارت جهانی (
به World Trad Organizationسازمان تجارت جهانی که ترجمه عبارت 

المللی است که به بررسی و ها سازمان جهانی و بینمشهور است تن(WTO)اختصار به 
پردازد. اصول کار سازمان تجارت تنظیم قوانین تجارت بین کشورها در سراسر جهان می

هایی که همه در بین تعداد هاي این سازمان است، موافقتنامهجهانی مبتنی بر موافقتنامه
ه و به امضاي این کشورها و زیادي از کشورهاي جهان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد

توان به ترین اهداف این سازمان میتأیید پارلمانهاي این کشورها رسیده است. از اساسی
کمک به تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالها و خدمات در انجام هرچه بهتر 

فعالیتهایشان اشاره کرد. 
)WTO( مهمترین عملکردهاي سازمان تجارت جهانی 

هاي تجاري سازمان تجارت جهانی فقتنامهـ اجراي موا
ـ عمل کردن به عنوان مجمعی که مذاکرات تجارت جهانی در آن صورت می پذیرد 

ـ حل و فصل مناقشات تجاري بین دولتها 
ـ نظارت بر سیاستهاي تجاري بین کشورها 

…ـ ارایه کمکهاي فنی و آموزشی براي کشورهاي در حال توسعه و

سیستم تجاري سازمان تجارت جهانی مهمترین مزایاي 
گردد. ـ سیستم تجارت جهانی باعث ارتقاي صلح در سطح جهان می
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اي حل و فصل ـ با استناد به قوانین موجود در این سیستم مناقشات به نحو سازنده
گردند. می

گردد. ـ قوانین موجود در این سیستم باعث ایجاد رفاه بیشتر در زندگی افراد می
گردد. هاي معاش میرت آزاد باعث کاهش هزینهـ تجا

ـ سیستم تجارت جهانی باعث ایجاد گستردگی در انتخاب و ارتقاي کیفیت 
گردد. محصوالت می

گردد. ـ افزایش سطح مراودات تجاري باعث افزایش درآمدها می
گردد. ـ تجارت باعث ارتقاي در رشد اقتصادي جوامع می

وري و کارایی باالتر در زندگی افراد باعث ایجاد بهرهـ اصول اساسی این سیستم 
گردد. می

ـ ایجاد این سیستم مانع از اعمال نفوذ برخی از کشورها در امور سایر کشورها 
گردد. می

گردد. ـ وجود این سیستم باعث انتخاب صحیح مسیر تجاري دولتها می
ادي است اما از انتقادات و با توجه به اینکه سازمان تجارت جهانی داراي مزایاي زی

سوءتفاهمات نیز خالی نیست. در زیر به برخی از سوءتفاهمهاي رایج در مورد سازمان 
شود: تجارت جهانی اشاره می

هاي خود را به اعضاي این سازمان مشیـ سازمان تجارت جهانی سیاستها و خط
کند. تحمیل می

اد به هر قیمتی است. ـ سازمان تجارت جهانی به دنبال تحقق تجارت آز
ـ سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی و تجاري را بر ایجاد توسعه 

دهد. رجحان می
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ـ سازمان تجارت جهانی منافع حاصل از امور بازرگانی و تجاري را بر حفاظت از 
دهد. زیست برتري میمحیط

گردد. میق فقر در جوامع میـ سازمان تجارت جهانی باعث از بین رفتن مشاغل و تع
ـ کشورهاي کوچک در سازمان تجارت جهانی از هیچ قدرتی برخوردار نیستند. 
باشد. ـ سازمان تجارت جهانی ابزاري در دست کارتلهاي قدرتمند در سطح جهان می

اي جز پیوستن به این سازمان ندارند. تر چارهـ کشورهاي ضعیف
غیردموکراتیک است. ـ سازمان تجارت جهانی سازمانی

نتیجه
گیریم که جهانی شدن یک توفیق اجباري است از آنچه که گفته شد چنین نتیجه می

که تمامی کشورها ناگزیر از همراهی با آن هستند، لذا نحوه برخورد با جهانی شدن در 
برند که زنی خود را آنقدر باال مینزد کشورها متفاوت است برخی کشورها قدرت چانه

کشند. به عنوان مثال اریوي خود را دیکته کرده و کشورهاي دیگر را به دنبال خود میسن
(تطبیق خود با محیط) به صحنه آمد ولی بعد Adaptationکشور چین ابتدا با روش 

(تطبیق محیط با خود) را Manipulationتوانایی خود را به حدي رساند که روش 
روز افزون این کشور در عرصۀ اقتصادي هستیم. اتخاذ نمود که امروزه شاهد پیشرفت

ما باید خود را باور داشته باشیم و سعی کنیم استعدادها و توانمندیهاي داخلی کشور 
را تقویت نمائیم، باید در قوانین و مقررات خود اصالحات الزم را انجام دهیم و از 

ن برآییم. باید تولیدکنندگان حمایت کرده و در جهت ترغیب و تشویق صادرکنندگا
مداري را در پیش گرفته، جهت همراهی با قافله تجارت جهانی و امکان استراتژي مشتري

رقابت با دیگران و یا حداقل بقاي در محیط ناگزیر از قبول تغییرات هستیم، در غیر این 
صورت این محیط است که به ما خواهد گفت که چه بکنیم و چه نکنیم؟! 
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