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 طرح با نیچ کمربند و جاده ابتکار یقیتطب مطالعه 
 *یشورو مولوتوف طرح و کایآمر مارشال

 
 دکتر سیدرضا میرنظامی - زادهیقل یعلدکتر 
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دوران پس از جنگ جهانی دوم تاکنون کشورهای ابرقدرت و پیروز در جنگ ابرپروژه  در
های اقتصادی برای گسترش نفوذ اقتصادی و سیاسی خود و توسعه و گسترش تجارت با کشورهای 

با اهداف ایدئولوژیک یا تقابل با رقیب  هاطرح. برخی از این اندکردههمپیمان و گاهی رقیب ارائه 
اند. این پژوهش دنبال طراحی و ارائه شدند و برخی دیگر بر اهداف اقتصادی تمرکز بیشتری داشته

المللی دنبال چه اهدافی بودند و این اهداف ی بینهاطرحپاسخ به این سوال است که این ابتکارات و 
 70یکدیگر شباهت دارد. این مقاله مهمترین ابتکارات بین المللی از این دست در  تا چه میزان با

سال گذشته را معرفی کرده و برای اولین بار ابتکار جاده و کمربند چین  را با روش مطالعه تطبیقی 
طرح شورای  واز منظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، تجاری و ژئوپولتیک با طرح مارشال آمریکا 

هدف اصلی مقاله پاسخ  به این سوال است  .کندمیمقایسه  ی اقتصادی متقابل شورویهاهمکاری
که چه نقاط تشابه و افتراق بین طرح جاده و کمربند چین با طرح مارشال آمریکا و طرح مولوتوف 

 .باشدتحلیلی می-روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفیشوروی وجود دارد. 
یی با یکدیگر دارند و هدفشان هاشباهتکه گرچه این ابتکارها  کندمیاستدالل  این مقاله

-های کالن سیاسیگذاریپاسخگویی به نظم نابسامان جهانی و بهبود اقتصادی  از طریق سرمایه
اقتصادی و کمک به روند توسعه دیگر کشورها میباشد، اما نتایج و تاثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی 
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 مقدمه
ی برای ایجاد یک المللبین( با دیگر پروژه ها BRI) 1ادبیات مقایسه ابتکار کمربند و جاده چین

مثال مقابسه طرح جاده و کمربند با  عنوانبهصادی و تجاری بسیار محدود است. بلوک سیاسی، اقت
بکار  2014دولت ایاالت متحده پس از جنگ دوم جهانی برای اولین بار در سال  2طرح مارشال

مورد توجه جدی تر قرار گرفت. از آن پس این  2016( و در حدود سال Chen, 2014برده شد )
 های مجازی مطرح شد. بکهها و شموضوع در رسانه

(. دلیل اول این Chen, 2014ای مخالف هستند )با این حال، بسیاری از تحلیلگران با چنین مقایسه
رفا در طرح مارشال ص  کهحالیاست که مقیاس طرح جاده و کمربند در سطح جهانی است، در 

ه به این دلیل که سرمایه خی دیگر از محققان رد شدای از سوی برحوزه اروپا است. چنین مقایسه
چنین طرح جاده درگیر در طرح کمربند و جاده از نظر اندازه بسیار بزرگتر از طرح مارشال است. هم

وزه و کمربند از نظر ایدئولوژیک بی حد و مرز است، برخالف طرح مارشال که محدود به ح
ت را گر این واقعیاروپای غربی و طرحی ضد شوروی بود. اگرچه ممکن است گیج کننده باشد ا

های کمکی موازی را  به کشورهای آسیایی مانند در نظر بگیریم که دولت ایاالت متحده برنامه
رهای ژاپن و دولت ناسیونالیست وقت چین سازماندهی کرده است که کمتر از بسیاری از کشو

نها احتماالً دند، ولی عملکرد اقتصادی آهایی دریافت کرمند از طرح مارشال کمکاروپایی بهره
های شفاهی و مبالغ عنوان تر بود. مقایسه وعدهحتی از برخی کشورهای اروپای غربی امروزی موفق

شود با آنچه قبالً با موفقیت ها و محدودیت ها در انجام می BRI  شده در توافقنامه هایی که ذیل
ل پاسخگویی اله به دنباسوال اصلی که این مق طرح مارشال در گذشته انجام شده است، دشوار است.

نقاط  چین با طرح مارشال و طرح مولوتوف، چهبررسی طرح جاده و کمربند که در به آن است 
یی هاشباهتابتکارها  که گرچه این کندمیاین مقاله استدالل در فرضیه،  وجود دارد؟ تشابه و افتراق

طریق  بود اقتصادی  ازبا یکدیگر دارند و هدفشان پاسخگویی به نظم نابسامان جهانی و به
روند توسعه دیگر کشورها میباشد، اما نتایج  قتصادی و کمک بها-های کالن سیاسیگذاریسرمایه

استفاده ق روش تحقی د.تواند متفاوت باشی میالمللبینو تاثیر آنها بر ساختارهای اقتصادی ملی و 
 ست.ا تحلیلی-توصیفی آن، مقاله برای آزمون فرضیهشده در این 

 
 پیشینه -1

 عبارتبهکند شدن رشد اقتصادی واقعی جهانی تا حد زیادی با آزادسازی بخش مالی یا 
مرتبط است. ایاالت متحده تا حدودی  1980مقررات زدایی ناگهانی بازارهای مالی در اوایل دهه 

                                                           
1. BRI 
2. Marshall Plan 
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این  از طریق سیستم پترودالر در تجارت جهانی نفت برتری دالر را در اقتصاد جهانی حفظ کرد. با
نقطه عطفی بود که در آن سقوط نظم جهانی  2008و  2007ی هاسالحال، بحران مالی جهانی در 
آغاز شد. تعداد قابل توجهی از کشورهای « اجماع واشنگتن» عبارتبهبه رهبری ایاالت متحده، یا 

ای ن زمینهدر حال توسعه هنوز در تالش برای انباشت سرمایه برای توسعه از طریق صادرات هستند. ای
که با توسعه زیرساختها، توسعه اقتصادی و لیبرالیسم کنترل شده « اجماع پکن»شد برای معرفی 

(. نابرابری بیشتر درآمد در سراسر جهان نه تنها Zhang, 2011اقتصادی )و سیاسی( هدایت می شد )
تدریجی  مستلزم مداخله دولت با منابع محدود خصوصی موجود در بازار است، بلکه به چرخش

تواند بهترین تصویر برای چنین روندی ظهور دونالد ترامپ می -گرایی تجاری نیز نیاز دارد حمایت
تواند به عنوان ابزار سیاستی برای یافته باشد. بنابراین، ابتکار کمربند و جاده میدر جهان توسعه

نظر گرفته شود. برخی  رسیدگی به مشکالت سیستم جهانی تا به امروز و رشد اقتصادی خود چین در
دیگر از تحلیلگران طرح کمربند و جاده را از منظر ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک بررسی 

و برخی بر نقش جاده و کمربند در سیاستگذاری  (Gholizadeh et.al.., 2020: 147-153)انددهکر
. (. Madani et.al., 2020: 890-899; Gholizadeh et.al., 2020: 012006) اندتهانرژی چین پرداخ

برخی دیگر از پژوهشگران به بررسی رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و 
اند که ایاالت متحده آمریکا گیری کردهبرخی دیگر از پژوهشگران نتیجه .نفت در جهان پرداختند

ر نقاط مختلف جهان حساس دای رقبا پس از دوران جنگ سرد همواره نسبت به رشد هژمونی منطقه
 .بوده است

ی هاسالیی برای آسیای مرکزی و مشابه با طرح چین در هاطرحدیگر کشورها نیز هر کدام 
با تاکید بر نقش تاریخی خود در  1997مثال ژاپن از  عنوانبهاند. پس از سقوط شوروی ارائه نموده

پلماسی جاده ابریشم برای مدرن آسیای مرکزی طرح جاده ابریشم خاص خود را تحت عنوان دی
(. کره جنوبی Laruelle, 2015: 360-375) سازی منطقه بدون فراموش کردن فرهنگ گذشته ارائه داد

مدعی آن شد که آسیای مرکزی و مغولستان مهد زبان کره ای بوده و روابط نزدیکی با ازبکستان 
ابط تاریخی خود با آسیاس مرکزی را برقرار نمود. هند روایت خود را از جاده ابریشم داشته و رو

(. روسیه با نام Gopal, 2005) داندبه دوران بودا و اوستا تا امپراتوری بابریان نواده تیمور مربوط می
(. ایران نیز در زمانی با نام  ,2016Umland :210-211) پروژه اورآسیا در آسیای مرکزی فعال است

(. ایاالت Maleki, 2007مرکزی شرکت داشت ) ی مربوط به آسیایهاطرحخراسان بزرگ در 
 .گرددی خود را دارند که در ادامه همراه با طرح چین بحث میهاطرحمتحده و اروپای متحد نیز 

به نظر »ابتکار جاده و کمربند را با این عبارات توصیف کرد:  2015فایننشال تایمز در سال 
ال، برای استفاده از رفتارهای اقتصادی به عنوان جدید جاده ابریشم مانند طرح مارش د ابتکاررسمی

(. برخی Financial Times, 2015)«ها طراحی شده استیپذیرآسیبراهی برای رسیدگی به سایر 
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اند با این تفاوت که طرح مارشال صرفاً یک به عنوان دومین طرح مارشال نام برده BRIاز محققان از 
(. Ma, 2016کمربند و جاده در نظر گرفته شده است ) دوازدهم اندازه آن چیزی است که در طرح

(.  Curran, 2016نام برده شد )« طرح مارشال چین» عنوانبههمچنین از طرح یک جاده و کمربند 
 (.Sabine, 2017نیز توصیف شده است )« طرح مارشال بدون جنگ»این طرح به عنوان 

الملل و اهداف اصلی طرح مارشال را با ینتوان پیشینه اقتصاد سیاسی و روابط ببا این حال، می
های سیاسی و طرح جاده و کمربند مقایسه کرد. پروژه کمربند و جاده نیز مانند طرح مارشال برنامه

 :Frieden, 2006) شدمیای دارد. آنچنان که در مورد طرح مارشال گفته اقتصادی به هم پیوسته
خی میگویند که از ابزارهای اقتصادی برای حل (، در مورد طرح جاده و کمربند هم بر268–264

گویند از ابزارهای سیاسی برای حل ند، در حالی که برخی دیگر میکنمیمشکالت سیاسی استفاده 
. با این وجود، شش شباهت اصلی در زمینه و اهداف طرح کندمیمشکالت اقتصادی استفاده 

ابریشم جدید آمریکا، ابتکار ساخت  طرح جاده 1مارشال، طرح شورای همکاری اقتصادی شوروی،
جهانی بهتر آمریکا و گروه هفت با ابتکار جاده و کمربند از منظر کشورهای مبتکر آنها وجود دارد 
که عبارتند از یکم تقویت صادرات، دوم سرمایه گذاری خارجی، سوم مقابله با رقیب، چهارم 

 م تهدیدات مشابه و مشترک.تقویت مرزبندی استراتژیک، پنجم حمایت دیپلماتیک، و شش
ی مشابه هارحطدر ادبیات مرتبط با ابتکار جاده و کمربند، کمبود ادبیات مقایسه این طرح با 

ند را از منظر اقتصادی، ی دیگر مشهود است. این مقاله برای اولین بار ابتکار جاده و کمربالمللبین
های همکاری طرح شورای و کااجتماعی، سیاسی، تجاری و ژئوپولتیک با طرح مارشال آمری

 .کندمیمقایسه  اقتصادی متقابل شوروی
 

 یکمون بیستم و بیستک جهانی در قروو ابتکارات استراتژیک و ژئوپولتی هاطرح -2
ربند و ابتکار جاده و کم در این بخش طرح مارشال، طرح شورای همکاری اقتصادی شوروی

 چین معرفی میگردند.
 طرح مارشال آمریکا -2-1

های . دورهدر نیمه اول قرن بیستم، رفاه در عصر امپراتوری در اروپا در حال محو شدن بود
های تمام عیار وجود داشت که هر دو برای مردم عادی و ای از بیکاری گسترده و جنگتنیدهدرهم

ه از نظر چطبقات حاکم در اروپا ویرانگر بود. نظام سرمایه داری کالسیک چه از نظر سیاسی و 
با  1928اقتصادی شکست خورد. اوضاع به ویژه در آغاز رکود بزرگ بدتر بود. بیکاری از سال 

اروپا  افزایش یافته بود. همه این شرایط باعث شد 1930های اندکی از بهبود در تمام طول دهه نشانه
 به سادگی وارد جنگ جهانی دیگری شود.
                                                           

1. CMEA or Comecon 
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ل گسترش حوزه نفوذ بودند. اتحاد در همان زمان، مکاتب سوسیالیسم و کمونیسم در حا 
، به ویژه در صنایع سنگین، روند صنعتی 1928شوروی پس از اجرای برنامه پنج ساله استالین در سال 

را ببینید. ایده کمونیسم، از نظر عملکرد اقتصادی و آرمان های  2شدن را سرعت بخشید. شکل 
این، طرح مارشال بر اساس چنین پیشینه محبوبیت فراوانی یافته بود. بنابر 1945سیاسی، در سال 

 اجتماعی با هدف نجات سرمایه داری از به حاشیه رانده شدن در سیستم جهانی ساخته شد.-سیاسی
پس از جنگ جهانی دوم، برای احیا و بازسازی آنچه که اروپا به دلیل جنگ از دست داده بود، 

خاطرنشان می کند که پس از تسلیم شدن ( 1987به یک برنامه سازگار و پاسخگو نیاز بود. وودز )
آلمان و متحدانش، اقتصاد اروپا به هم ریخته بود. از این رو یک سیاست اقتصادی به عنوان اقدامی 

جنبه مهم دیگری که باید . برای بازگرداندن ثبات اقتصادی و سیاسی در اروپا و جهان مورد نیاز بود
باید در دوران جنگ سرد بررسی کرد. درگیری جنگ به آن توجه کرد این است که این گفتمان را 

( به عنوان یک درگیری ژئوپلیتیکی و اقتصادی بین دو بلوک با 2001سرد توسط کرونین )
  .های اجتماعی متضاد توصیف شده استسیستم

 1951تا  1948طرح مارشال، که رسماً به عنوان طرح بهبود اقتصادی شناخته می شود، از سال 
برنامه چهار ساله برای احیاء و بازسازی اروپای غربی به منظور توانمندتر شدن و  اجرا شد. یک

که طرح مارشال نقش مهمی در موفقیت  کندمی( اشاره 2007متکی شدن به خود بود. بوسات )
اقتصادی اروپا به ویژه بخش غربی ایفا کرد. همچنین توجه به انگیزه برای اجرای چنین طرحی که 

ترین اقدامات در سیاست خارجی آمریکا در فرآیند مدرن سازی اروپاست حائز قهسابیکی از بی
 .اهمیت است

پس از جنگ جهانی دوم، اتحاد بین ایاالت متحده و اتحاد شوروی در حال پایان بود و یک 
، وینستون 1946درگیری قطبی جدید در تاریخ به عنوان جنگ سرد در حال شروع بود. در سال 

پرده آهنینی که اروپای غربی و اروپای شرقی را بر اساس اختالفات ایدئولوژیک  چرچیل در مورد
شاهد  1947، هشدار داد. در سال کندمیتقسیم می کند و اینکه کمونیسم سراسر اروپا را تهدید 

انتصاب جی سی مارشال به عنوان وزیر امور خارجه در دوره ریاست جمهوری هری ترومن بودیم 
ن سمت، بحرانی در یونان با شورشیان کمونیست که به دنبال سرنگونی سلطنت و پس از تصدی ای

یونان بودند آغاز شد. بریتانیا اولین بار موفق شد به یونان کمک کند اما بار دوم چالش برانگیز بود. 
های مالی آغاز شد. ها از طریق کمکاز این رو، دکترین ترومن برای مهار تهدید کمونیست

مارشال )وزیر امور خارجه که این طرح به نام او نامگذاری شد( واحد سازنده این  سخنرانی جورج
طرح بود. این سخنرانی از دو موضوع کلیدی صحبت میکرد: کمک به اروپا برای رسیدن به اتحاد 
و ممانعت از بدتر شدن وضعیت فالکت بار اقتصادی اروپا. پس از آن کنفرانس پاریس برای مذاکره 

ورد چگونگی پیشرفت طرح انجام شد. اتحاد جماهیر شوروی به این مذاکرات دعوت و بحث در م
شد. با این حال، مولوتوف، وزیر امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی، از شرکت در این طرح 
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خودداری کرد و از این طرح به عنوان ابزاری برای کنترل غرب بر کشورهای کوچکتر یاد کرد. به 
شوروی به ابتکار عمل مارشال نپیوستند. کنگره آمریکا به طرح احیای اروپا همین ترتیب، متحدان 

راهی برای  رای داد که منجر به تشکیل اداره همکاری اروپایی تحت مدیریت پل هافمن به عنوان
   .(Sorel & Padoan, 2007)د اجرای مؤثر این طرح ش

ی بعد نیز هاسالبرای را  اما مشکالت جدیدی ،را حل کرد 1945طرح مارشال مشکالت سال 
( میتوان آن را در کل به عنوان یک 1979-1945ایجاد کرد. برای یک بازه زمانی پس از جنگ )

آمریکا به سرعت در بازارها پخش شد و  ی مالیهاکمکموفقیت اقتصادی در نظر می گرفت. 
یت دالر آمریکا را رونق اقتصادی پس از جنگ را در جهان غرب ایجاد کرد. ایاالت متحده با موفق

جهان  یافتهتوسعه، اکثر کشورهای 1945صادر کرد و آن را به یک ارز جهانی تبدیل کرد و از سال 
میلیون نفر درگیر  50دیگر از راه نظامی با یکدیگر در مقیاس جنگ های جهانی با تلفاتی حدود 

به معنای حل مشکالت جهانی (. با این حال، وارد نشدن به جنگ لزوماً Necrometrics, 2013) نشدند
 نیست.

از نظر اقتصادی، طرح مارشال یک اقتصاد جهانی قوی مبتنی بر مصرف را بازسازی کرد که با 
افزایش جمعیت پس از جنگ در غرب تقویت شد. طبقه متوسط در کشورهای غربی بزرگ و 

اقتصادهای کمتر  هایی را برایتر شد و تقاضاهای مصرف پایداری را ایجاد کرد که فرصت بزرگ
یافته برای انباشت سرمایه از طریق صادرات کاالهای تولیدی فراهم کرد. با این حال، موتور توسعه

غیرقابل برگشتی کند  طوربهمصرف خصوصی به دلیل رویداد طبیعی پیری جمعیت در غرب، 
ان که . پیامدهای پیری جمعیت در غرب و در چین قابل مقایسه است. برخالف نسل جوشدمی

ند، که غرب در تولید آنها توانمند کنمیقیمت و کاالهای فیزیکی هزینه عموماً برای کاالهای گران
های جمعیت ، الگوی هزینهکندمیهای چینی برون سپاری است و برای تولید آنها به شرکت

مثال تقاضای جمعیت سالخورده بیشتر برای خدمات است و  طوربهسالخورده متفاوت است. 
 (. Best, 2015ساسیت بیشتری نسبت به قیمت کاال دارد )ح
 ی اقتصادی متقابل شورویهاهمکاریشورای  مولوتوف یا طرح طرح -2-2

توسط اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای  ی اقتصادی متقابلهاهمکاریشورای 
وژه ادامه داشت. این پر 1991تشکیل شد و تا سال  1949سوسیالیست بلوک شرق در سال 

 بلندپروازانه تر از طرح مارشال بود که ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد. تشکیل
CMEA   طوربهدر پس زمینه شرایط آن زمان جنگ سرد قابل درک است. این طرح از سوی غرب 

کلی به عنوان اقدام متقابل اتحاد جماهیر شوروی علیه همکاری اقتصادی اروپای غربی از طریق 
تلقی می شود.  در اتحاد جماهیر شوروی بیشتر بر  و سازمان همکاری اقتصادی اروپا طرح مارشال

ضرورت یکپارچگی اقتصاد کشورهای اروپای شرقی به منظور مقابله با تبعیض تجاری که در آن 
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زمان، عمدتاً به عنوان یک موضوع استراتژی سیاسی، این کشورها در معرض آن بودند، تأکید 
 .شدمی

Comecon   در یک کنفرانس اقتصادی از نمایندگان بلغارستان، چکسلواکی،  1949در ژانویه
گیری آن مجارستان، رومانی و اتحاد جماهیر شوروی که در مسکو برگزار شد، تاسیس شد. شکل

های اولیه برای وحدت اروپای غربی و تا حدودی تالشی تا حدی پاسخی به طرح مارشال و پروژه
های پیوندهای دوجانبه میان کشورهای اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی ش پایهبرای گستر

 سال بدون ابزار تشکیل دهنده وجود داشت. بیانیه ای که تشکیل 11بود. کومه کون مدت 
Comecon  اعالم کرد، تصریح کرد که عضویت برای همه کشورهایی که اصول  1949را در ژانویه

گذارند آزاد است. در کشور عضو باید از نمایندگی کامل و برابر برخوردار سازمان را به اشتراک می
ای شود. قرار بود جلساتی به صورت دورهباشد و تصمیمات تنها با توافق کشورهای ذینفع اتخاذ می

 .ای برگزار شوددر کشورهای عضو مربوطه با ریاست دوره
جمهوری دموکراتیک آلمان )آلمان عبارت بودند از بلغارستان، چکسلواکی،  CMEA اعضای

جمهوری خلق  1962شرقی(، مجارستان، لهستان، رومانی، اتحاد جماهیر شوروی، و از ژوئن 
قطع کرد. چین از سال  CMEA روابط خود را با 1961مغولستان )مغولستان بیرونی(. آلبانی در اکتبر 

ش بین مسکو و پکن، به ندرت از فرستاده است، اما به دلیل تن CMEA ناظرانی را به جلسات 1954
بودند . عالی ترین  CMEA امتیاز این طرح استفاده کرد. کره شمالی و ویتنام شمالی نیز اعضای ناظر

داد. این هیئت متشکل مجمعی بود که دو بار در سال تشکیل جلسه می CMEA ارگان تعیین کننده
از معاونان نخست وزیر اتحاد جماهیر از هیئت هایی از کشورهای عضو بود که معموالً توسط یکی 

هایی بود، باید به اتفاق آرا میبود . تصمیم مجمع، که به صورت توصیهشدمیشوروی سابق رهبری 
ها اجرا شود. از آنجایی که از نظر فنی، هر ایالت دارای حق وتوی مطلق بود، و با توافق بین دولت

 فاقد اقتدار فراملی بود. CMEA ارگان
، زیرا یک خودکامگی بیشتر شانس شدمیوروی، تجارت خود خطرناک تلقی در بلوک ش

کرد. طبیعتا تجارت با غرب بیشتری برای زنده ماندن در مورد جنگ بزرگ بعدی را تضمین می
امری شیطانی بود و طرح مارشال می توانست به سرعت شر )همراه با نفوذ سیاسی( را در اروپای 

احتمالی طرح مارشال  اتتأثیر دوگانه بود: غلبه بر COMECONنقش شرقی گسترش دهد. بنابراین، 
در منطقه نفوذ شوروی و تغییر جهت دادن پیوندهای اقتصادی اروپای شرقی از غرب به شرق از 

 (.Leffler and Westad, 2010یک سطح، و در سطح دوم ایجاد خودکامگی بر اقتصادهای ملی )
در لنز یا زمینه جنگ سرد است. عالوه بر این، نقشی  CMEA روش موثر و کارآمد برای بررسی

های که طرح مولوتوف ایفا کرد، قابل ذکر است، زیرا در درک آنچه منجر به تشکیل شورای کمک
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کم و بیش ناشی از یک سیاست واکنشی نسبت به طرح  CMEAاقتصادی متقابل شد، مفید است.  
برای حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در اروپای مارشال بود که توسط استالین به عنوان تهدیدی 

کومه کان ابزاری برای ایجاد و تحکیم قدرت  .(Bideleux and Jeffries, 1998) شدمیشرقی تلقی 
و منافع شوروی در اروپای شرقی بود که با ظهور یا شروع طرح مارشال در معرض تهدید قرارگرفت 

(Curtis, 1992.) 
یعنی  -با یک مشکل اساسی مبادله روبرو شد  COMECON تجاری در با این حال، پیوند روابط

روشی که چگونه باید قیمت کاالها را تعیین کرد. آیا باید کاالها را با توجه به هزینه های تولید یا 
های جهانی در بین کشورهای عضو فروخت؟ و اگر دومی، پس کدام یک دقیقا: قیمت یک قیمت

یا قیمت های فعلی؟ ایدئولوژی در نهایت برعمل گرایی پیروز شد: سال خاص، میانگین یک دوره 
های بازار جهانی در یک دوره پنج ساله قبل تثبیت شد، قیمت های معامالتی بر اساس میانگین قیمت

تبدیل شد، و تجارت با ارزهای  COMECON روبل قابل انتقال به ارز رایج مبادله ای برای اعضای
  .قابل تبدیل محدود شد

توانستند مطمئن باشند که قراردادها رویکرد برنامه ریزی مزایای خود را داشت: شرکت ها می
ها را و قیمت ها تا چرخه برنامه ریزی بعدی ثابت می مانند. اما ثبات هزینه داشت. اول، باید قیمت

تقاضای  کرد. اطالعات ناقص با توجه بهها قبل از اجرای برنامه های پنج ساله تعریف میاز مدت
های ری شد. دوم، زمانی که برنامههای تجاآتی منجر به تصمیمات نامناسب حتی با بهترین نیت طرف

توانستند در مورد شرایط قراردادها دوباره مذاکره کنند. نقطه تولید ثابت شد، طرفین تقریباً نمی
ای اهداف دیگری غیر از توانستند آن را برضعف نهایی، دارایی روبل قابل انتقال بود. کشورها نمی

، و حتی در آنجا فقط در روابط دوجانبه مربوطه و در سال مورد مذاکره، COMECON تجارت
خرج کنند. بنابراین، مازاد تولید بی فایده بود و کشورها سعی کردند تجارت را کامالً متعادل نگه 

 مواد خام( بودند، در دارند. عالوه بر این، کشورهایی که قادر به صادرات کاالهای سخت )مثالً 
آالت، کاالهای مصرفی بادوام( مقایسه با اقتصادهایی که عمدتاً در زمینه کاالهای نرم )ماشین

 توانستند سعی کنند از صادرات آن داخلتخصص داشتند، در موقعیت بهتری قرار داشتند زیرا می
COMECON  ر بازارهای خارج ازیعنی قابل تبدیل د« سخت»اجتناب کنند و آن را با یک ارز   
COMECON  بفروشند. 

تغییرات محیط اقتصادی در غرب بر اقتصادهای سوسیالیستی علیرغم اعالم رسمی استقالل 
قابل پیش بینی  طوربه 1973اقتصادی آنها از جهان غرب تأثیر گذاشت. افزایش قیمت نفت در سال 

تشدید کرد که قبالً شدید بود. برای  را« نرم»و « سخت»تضادهای موجود بین کشورهای صادرکننده 
به مقادیر قیمت میانگین متحرک پنج  COMECONکاهش اثرات نامطلوب تغییرات قیمت جهانی، 
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رفتار نامطلوب  -ساله برای تجارت موقت روی آورد. با این حال، این دارو نتوانست منبع بیماری 
های ای جهانی از طریق افزایش هزینههشرکت ها را حل کند. در حالی که در غرب، تغییر در قیمت

های کارآمدتر و منابع انرژی سنتی، باعث تغییر تکنولوژی و تغییر ساختاری به سمت فناوری
شده شرق سعی کردند از ابزارهای اداری و ریزیجویی در انرژی شد. اقتصادهای برنامهصرفه

د بسیار ناکارآمد بود. رسمیظر های مالی برای افزایش بهره وری استفاده کنند، که به نمحرک
ها عمدتاً از اقتصادهای غربی عقب ماندند و مشکالت ساختار اقتصادها به آرامی تغییر کرد، فناوری

 .قدیمی بدتر شدند
در نهایت، بلوک شوروی برای نوسان آونگی قیمت نفت که در اواسط دهه هشتاد به اقتصادها 

، اتحاد جماهیر شوروی ظرفیت خود 1989/1990اسی ضربه زد، آمادگی نداشت. پس از زلزله سی
 را برای تحت کنترل نگه داشتن کشورهای اروپای شرقی از دست داد و دیگر نیازی به

COMECON  یک تشریفات محض بود که به عملیات با روبل  1991نبود. انحالل سازمان در سال
 .اله پایان دادقابل انتقال، ترتیبات تجاری خاص و قیمت میانگین متحرک پنج س

 ابتکار جاده و کمربند چین -2-3
رهبری حزب کمونیست چین با در نظر گرفتن این تجربه تلخ گذشته که چین شرایط بسیار 

ها تحمل کرده است، برای حفظ صلح و ثبات تالش سخت سیاسی و اقتصادی را به دلیل جنگ
هم کند. چین با تجربه قابل توجهی تا فرصت توسعه اقتصادی و حفظ امنیت را برای چین فرا کندمی

فعال نظریه جهانی شدن را دنبال  طوربهی، اکنون المللبیناز انزوا و دوری خودخواسته از منازعات 
. ابتکار جاده و کمربند و تالش برای امضای قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای مختلف کندمی

صوالت چینی برای ورود به بازارهای این نمودی از این تالش فعال است که فرصتی را برای مح
و برخی محققان از ابتکار کمربند و جاده به عنوان نقطه عطفی در ارتباطات  کندمیکشورها فراهم 

 (.Gholizadeh et.al., 2019) اندزیرساختی چین نام برده
ولت چین در ابتکار جاده و با تحلیل گنجاندن پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز توسط د

ای که با آنها اختالفات توانیم نتیجه بگیریم که چین در تالش است به کشورهای همسایه، میمربندک
ارضی دارد ثابت کند که توسعه روابط اقتصادی بین این کشورها و پکن بر اختالفات سیاسی و 
منازعات ارضی و ایدئولوژیک پیروز خواهد شد. چین با گنجاندن پنج اصل همزیستی مسالمت 

دهد که ظهور آن امنیت جهانی را تهدید نخواهد کرد، ی اطمینان میالمللبینبه جامعه  BRI ز درآمی
مسیر اتحاد جماهیر شوروی را دنبال نخواهد کرد و سعی نخواهد کرد نسخه خاص خود از 

را به این کشورها صادر کند. این پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز « های چینیکمونیسم با ویژگی»
رح جاده و کمربند شامل احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر، عدم تجاوز و در ط

تخاصم متقابل، عدم مداخله متقابل در امور داخلی یکدیگر، برابری و منافع متقابل، و همزیستی 
 (.Cao & Gong, 2016مسالمت آمیز است )
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جدید از چین معرفی کنند « ارشالطرح م»را به عنوان یک  BRI انددهبرخی از محققان سعی کر
های نظامی، سیاسی و اقتصادی را در سراسر جهان به دست مزیت کندمیکه از طریق آن تالش 

کامل یک کپی از طرح مارشال نیست، زیرا نتیجه یک  طوربه BRIآورد. از دیدگاه برخی دیگر اما 
اهیر شوروی و ایاالت متحده نیست. تقابل ایدئولوژیک بین دو قطب متضاد مانند تضاد بین اتحاد جم

برخی دیگر از محققان معتقدند که طرح جاده و کمربند یک ابزار ژئوپلتیک است به این دلیل که 
تا نفوذ خود را در آسیای مرکزی، جنوب آسیا و آسیای  کندمیاز طریق این ابتکار، چین تالش 

ی خود ایجاد کند و از این جنوب شرقی گسترش دهد تا یک وضعیت پایدار در اطراف مرزها
طریق امنیت چین را تقویت کرده و در سطح دوم چین به دنبال آن است که نفوذ خود را در 
خاورمیانه، اروپای شرقی و سایر نقاط نیز گسترش دهد. اجرای اهداف اصلی طرح جاده و کمربند 

 ادی و سیاسی دارد.تأثیر زیادی بر تقویت امنیت ملی چین و توان چین برای گسترش نفوذ اقتص
( میتواند بهبود و بازسازی اقتصاد جهانی BRIبرخی محققان معتقدند ابتکار کمربند و جاده چین )

را راهبری کند، به همان روشی که طرح مارشال آمریکا پس از پایان  19-پس از بحران کووید
وند همچنین میتواند جنگ جهانی دوم اقتصادهای اروپای غربی ویران شده را بازسازی کرد و این ر

یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد  19-گیری کوویدبه ظهور یک نظم جهانی جدید بیانجامد. همه
تواند مانند طرح مارشال به بازسازی اقتصادی در دنیا می BRIجهانی و انسجام اجتماعی است و 

، نقش بسیار 19-به عنوان یک ظرفیت بالقوه برای بازیابی اقتصادی پس از کووید BRIکمک کند. 
، قادر BRIمهمتری از طرح مارشال میتواند داشته باشد و چین به عنوان حامی اصلی چارچوب 

 رهبری کند. 19-خواهد بود تا احیای جهانی را در دوران پس از کووید
توان فهرست بلندباالیی از دالیل سیاسی و اقتصادی برشمرد که محرک اگرچه می

و طرح  BRI، زمینه های تاریخی ارائه انددههای بزرگ بون پروژهگذاران برای ارائه ایسیاست
هایی ارائه شدند که و طرح مارشال هر دو در زمان BRIخالصه،  طوربهمارشال قابل مقایسه هستند. 

نامند و جهانی می« عدم تعادل»یا « شکست بازار»سیستم جهانی ناکارآمد بود. برخی محققان آن را 
نامند. از این نظر، می« های هژمونیکفرصت»با « خالء قدرت جهانی»ین آن را برخی دیگر از محقق

هرج و مرج کامل در اروپا پس از دو جنگ جهانی پیش از ارائه طرح مارشال با شرایط اروپا و 
پیش از ارائه طرح جاده و کمربند و رکود طوالنی مدت  2007غرب پس از بحران مالی جهانی سال 

 این دو دوره، قابل مقایسه هستند.اقتصاد جهانی در 
 
 از منظر اقتصادی، سیاسی و تجاری هاطرحمقایسه  -3

طور که  پیشتر توضیح داده شد، شرایط خاصی در پیشینه و اهداف طرح مارشال وجود همان
 شده:شش موضوع انجام  دردارد که با ابتکار کمربند و جاده چین قابل مقایسه است. مقایسه 
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های اقتصادی شورای همکاری
 (Comeconیا  CMEAمتقابل )

 طرح مارشال آمریکا
(Marshall Plan) 

 ابتکار جاده و کمربند چین
(BRI) 

 ( افزایش صادرات1
تقویت همکاری اقتصادی بین  -

هماهنگ  -؛کشورهای سوسیالیستی
تبادل  -؛کردن توسعه اقتصادی آنها

تجربیات اقتصادی و فنی و کمک 
 تبعیض تجاریمقابله با   -؛متقابل

ظرفیت مازاد صنعتی پس  -
 از پایان جنگ جهانی دوم

 کاهش تقاضاهای نظامی -

ظرفیت مازاد صنعتی پس از طرح  -
 2009-2008محرک اقتصادی چین 

 کاهش تقاضای مصرف غرب -

 ( صادرات ارز2
مختلف اروپای تجارت با ارزهای  -

؛ عملیات با روبل قابل انتقال -ی؛ شرق
ری خاص با قیمت ترتیبات تجا -

 میانگین متحرک پنج ساله

جایگزینی پوند با دالر، به  -
عنوان ارز جهانی با نفوذتر 

 برای تقویت ثبات جهانی

 المللی کردن یوآنبین -

 ( مقابله با رقیب3
مقابله با ابتکار طرح مارشال و  -

جایگزین برای کشورهایی که مسکو 
از پیوستن به طرح مارشال منع کرده 

 بود

مقابله با نفوذ رو به رشد  -
اتحاد جماهیر شوروی در 

 اروپا

مقابله با کنترل ایاالت متحده بر  -
 مسیرهای تجاری و منابع انرژی

مقالبه با تهدیدات دریایی آمریکا در  -
 تنگه ماالکا و دریای چین جنوبی

 ( تقویت مرزبندی استراتژیک4
تالش برای ایجاد یک همتای  -

  (Estartz) تارتزکمونیستی بنام اس
 OEEC برای

حصول اطمینان که  -
کشورهای مهم ژئوپلیتیکی 

کامل  طوربهمانند آلمان 
تحت حاکمیت شوروی 

 نباشند

 APECتقویت سازمانهایی مانند  -
ها برای فراهم کردن توسعه زیرساخت -

 کشورهای شرق آسیا و غرب آسیا

 رقیب ( تضعیف اتحادهای دیپلماتیک5
گونه تأثیر احتمالی طرح غلبه بر هر -

 -؛ مارشال در منطقه نفوذ شوروی
تغییر جهت دادن پیوندهای اقتصادی 

 اروپای شرقی از غرب به شرق

ارائه کمک به کشورهای  -
اقماری شوروی، به عنوان 

 مثال، یوگسالوی

مشارکت اعضای اصلی اتحادیه اروپا  -
 -؛ BRIمانند ایتالیا و اسپانیا در طرح 

ی اروپای مرکزی عضویت کشورها
«V4 » ،جمهوری چک، مجارستان(

در بانک سرمایه  لهستان و اسلواکی(
 (AIIBگذاری  زیرساخت آسیا )

 ( تهدیدات مشابه یا مشترک6
 ویرانی و خرابی جنگ در اروپا -
رکود شدید اقتصاد اروپای شرقی  -

 پس از جنگ جهانی دوم

ویرانی ناشی از جنگ در  - 
 اروپا

اروپای غربی رکود اقتصاد  -
 پس از جنگ جهانی دوم

گسترش افراط گرایی در مجاورت  -
و  در آسیای میانه  چین در آسیای غربی

فقر شدید  -؛ درون چین در سینکیانگ
 در آسیای میانه و غرب آسیا

 (1401)منبع: نویسندگان،  21و  20های قرن ا ابرپروژهطرح جاده و کمربند چین ب . مقایسه1جدول شماره 
Table No. 1. Comparison of China's Belt and Road Plan with 20th and 21st Century Superprojects (Authors, 2022) 
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در پایان جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده یک کشور تولیدکننده قوی بود که مجهز به ظرفیت 
متحده در صادرات ظرفیت صنعتی برتر جهان بود. با این حال، اشباع بازار داخلی و ناکامی ایاالت 

مازاد باعث رکود رشد اقتصادی شد. ایاالت متحده برای مقابله با تحول اقتصادی پس از جنگ و 
مشکل مازاد ظرفیت، مجبور شد به دنبال بازارهای خارج از کشور برای محصوالت خود باشد 

(Shen, 2016.) 
وروی در جنگ جهانی دوم شود که پیروزی ایاالت متحده و شدر واقع، اغلب استدالل می

، تخمین زده شد که 1950های صنعتی بسیار بزرگ هر دو کشور بود. در سال عمدتاً نتیجه ظرفیت
دهد )مرکز رشد و توسعه می تشکیل را جهان داخلی ناخالص تولید از ٪27.3ایاالت متحده 

شد، تولید ناخالص  (. اتحاد جماهیر شوروی که پس از ایاالت متحده نایب قهرمان2014گرونینگن، 
داخلی تقریباً یک سوم ایاالت متحده داشت، در حالی که سایر کشورهای اروپای غربی کمتر از 

کلی با این مقیاس قابل اقماض بودند. پایان جنگ، از  طوربهاتحاد جماهیر شوروی و بقیه جهان 
ر سکه، کاهش شدید یک سو، ابهامات را برای سرمایه گذاری بلندمدت از بین برد، اما روی دیگ

تقاضای تولید از سوی منابع جنگ و خطر بیکاری گسترده به دنبال کاهش مشاغل نظامی در زمان 
جنگ برای پایان دادن به »ها صادق بود، زمانی که صلح بود. سناریوی مشابهی در دوره بین جنگ

ه همراه داشت. به هیچ چیز پایان نداد، اما رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم را ب« هاهمه جنگ
بنابراین الزم بود که ایاالت متحده سرمایه را به سمت سرمایه گذاری در مناطق جنگ زده، عمدتاً 
در اروپا و بعضا در آسیا، برای حفظ پایداری اقتصادی هدایت کند و امیدوار باشد که اروپا که به 

ایجاد کند تا از این شود، تقاضای جدیدی برای کاالها و خدمات آمریکایی سرعت بازسازی می
شود شرایط بهبود یابد. در شرایط طرح مارشال آمده بود که کشورهای اروپایی که به آنها کمک می

باید سرمایه گذاری ایاالت متحده را بپذیرند و کاالهای آمریکایی را وارد کنند. در حقیقت با 
 ,Shenحول اقتصادی شد )همزمان دچار ت طوربهکمک رسانی به کشورهای مختلف، ایاالت متحده 

2016.) 
( با وضعیت مشابهی روبرو شد. پس از گسترش 2008-2007چین پس از بحران مالی جهانی )

برد و رشد صادراتی چین دیگر پایدار بحران، آشکار بود که غرب در رکود اقتصادی به سر می
مچنان با مازاد های داخلی، چین هنیست. پس از یک دهه چشمگیر دیگر افزایش ساخت زیرساخت

به بازار بالغ  BRIظرفیت صنعتی سنگینی مواجه است که نیاز به جذب سریع بازارهای خارجی دارد. 
که متشکل از کشورهای  کندمیاروپا و همچنین مسیرهای تجاری آسیای مرکزی و جنوبی اشاره 

ختی چین فراهم هایی را برای صادرات صنایع زیرسااست که فرصت نیافته و در حال توسعهتوسعه
 می کند.

غربی جهان پس از جنگ جهانی  یافتهتوسعهد که رونق صادرات در بازار سنتی رسمینظر هب
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مصنوعی اقتصاد محلی را از  طوربهدوم دیگر تکرار نخواهد شد. در واقع، چین سعی کرده است تا 
الت متحده برای حمایت طریق افزایش بنیادی در سرمایه گذاری ها تقویت کند، مانند کاری که ایا

اروپا اتفاق  1950از اروپا در طرح مارشال انجام داده بود. با این حال، مانند آنچه در اواخر دهه 
 افتاد، مصرف قوی را به همراه نداشته است.

 BRIمشابه،  طوربهطرح مارشال طرحی برای تضعیف نفوذ اتحاد جماهیر شوروی ارائه کرد. 
بر اتصال متقابل  عنوان یک رقیب بالقوه و تهدید دریایی در نظر میگیرد و چین، ایاالت متحده را به

ز طریق ابر ساخت خطوط لوله انرژی در خشکی و همچنین بنادر تاکید دارد. با واردات انرژی 
تواند ریسک استراتژیک واردات انرژی را کاهش دهد و کنترلش بر کانال های پراکنده، چین می

ی بین چین اقیانوس هند را افزایش دهد. در عین حال، تحکیم روابط تجارمسیرهای کشتیرانی در 
نوب ج)با صادرات کاالهای تولیدی(، خاورمیانه و آسیای مرکزی )صادرات انرژی( و آسیای 

تواند با استراتژی متعادل سازی ایاالت متحده مقابله کند و وابستگی شرقی )صادرات مواد خام( می
 را کاهش دهد. اقتصادی چین به آمریکا

نوع جدید »ن ابتکار کمربند و جاده ممکن است به عنوان بهترین نمود سیاستگذاری در مورد ای
ها پیش پیشنهاد کرده بود در منطقه آسیا و اقیانوسیه باشد. بارستون مدت« های بزرگروابط قدرت

یع لجستیک، ترتیبات مرکز کردن گسترش سر»تواند با که دیپلماسی چینی امروزه به بهترین وجه می
و از طریق بازدیدهای خارجی و « های اطالعاتی سریع، اطالعات و دسترسی به بازارانتقال مهارت

های تجاری، شهری و بندری چین انجام شود. به جای بازدید های بعدی توسط هیئتگذاریسرمایه
 (.Barston, 2006: 73از رهبران برجسته و نشست های دوجانبه )

خواست تمام آلمان )نه تنها آلمان غربی( پس از جنگ جهانی دوم، ایاالت متحده می در دوران
، ایاالت متحده باید شدمیرا در اردوگاه سرمایه داری بگنجاند. اگر این امر در کوتاه مدت محقق ن

گاه اتحاد از تقسیم طوالنی مدت در آلمان اطمینان حاصل می کرد تا از ورود کل کشور به اردو
یک یر شوروی جلوگیری کند. تاکید ایاالت متحده بر آلمان ریشه در اهمیت استراتژجماه

روری ژئوپلیتیکی باالی آلمان داشت. آلمان یک منطقه صنعتی بزرگ است که منابع طبیعی ض
 (.Shen, 2016) کندمی)مانند زغال سنگ( و ظرفیت صنعتی را برای احیای اقتصاد اروپا فراهم 

کشورهای  1«ویسگراد چهار»شاهد پیشرفت ملموسی در افزایش تجارت با  در اروپا، چین نیز
اقماری اروپای مرکزی شوروی سابق، کشورهای اتحادیه اروپا، در حال حاضر بوده است. به عنوان 
مثال در لهستان، با مزیت بنادر ساحلی، صادرات مواد غذایی فرآوری شده را از طریق خطوط ریلی 

را با چین  BRIاده است. مجارستان اولین کشور اروپایی بود که یادداشت تفاهم اوراسیا گسترش د
قصد دارد اولین کارخانه اتوبوسرانی با  BYDکه، خودروساز بزرگ چینی امضا کرد. در زمانی

                                                           
1. V4 
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مالکیت کامل را در مجارستان تأسیس کند. گروه فاکسکان در حال ایجاد مراکز لجستیکی در 
چین، دومین فوالدساز بزرگ جهان، اخیرا  He-Steelواکی، گروه جمهوری چک است. در اسل

 قراردادی را با بزرگترین کارخانه فوالد این کشور در کوشیتس منعقد کرده است.
هدف دیگر طرح مارشال هدف قرار دادن کشورهای اروپای شرقی با هدف جلب حمایت آنها 

طرح مارشال نبودند، اما در صورت کنار  بود. اگرچه کشورهای اقماری اروپای شرقی، اهداف اولیه
کرد. یوگسالوی نمونه گذاشتن مدل کمونیستی، ایاالت متحده همچنان به آن کشورها کمک می

ی طرح مارشال سود برد. به عبارت هاکمکای از یک کشور اروپای شرقی بود که با پذیرش 
ربی برای نشان دادن برتری خود دیگر، ایاالت متحده امیدوار بود که از توسعه اقتصادی اروپای غ

استفاده کند و انگیزه هایی فراهم کند که بتواند نفوذ ایاالت متحده را در اروپای شرقی افزایش دهد 
(Shen, 2016.) 

دهد که چین خواهان تشدید روابط با در اروپا قرار دارد. این نشان می BRIامروزه نقطه پایانی 
ای غربی است که به نوبه خود نفوذ ایاالت متحده در منطقه را متحدان سنتی ایاالت متحده در اروپ

د که تعامالت مکرر اخیر بین رهبران چین و کشورهای عمده اروپای رسمی. به نظر کندمیتضعیف 
علیرغم مخالفت های  AIIBغربی و همچنین تصمیمات بریتانیا، فرانسه و آلمان برای پیوستن به 

ذ ایاالت متحده باشد. اگر ادغام اقتصادی و استراتژیک بین آسیا واشنگتن، نشان دهنده کاهش نفو
و اروپا محقق شود، چین ممکن است به مرکز جهان تبدیل شود و ایاالت متحده را در حاشیه 

 بگذارد.
ای برای چین در نظر گرفته شود تا به عنوان نشانهتواند بهابتکار کمربند و جاده، تا حدی، می

چین ویژه اگر ظهور مدل اقتصادی ی کنونی آمریکا در سطح جهانی شود، بهآرامی جایگزین برتر
(. در حالی که Polanyi, 1944در سطح جهانی نظر بگیریم )« نوسان آونگی»عنوان پاسخی از را به

رفت، نظام سرمایه ملت فردی به کار می-ایده کارل پوالنی در مورد دگرگونی ابتدا در مورد دولت
جهانی که توسط ایاالت متحده پس از طرح مارشال ساخته شد، احتماالً ممکن است به عنوان  داری

را القا کند. این داستان جدیدی از اجماع پکن به عنوان یک نیروی « جنبش دوگانه جهانی»پاسخ، 
 متقابل در برابر اجماع واشنگتن، و مدل توسعه چین به عنوان ضدالگویی برای سرمایه داری بازار

که پکن هرگز مدل توسعه خود را صادر نخواهد  کندمیآزاد نیست. اگرچه دولت چین تاکید 
کرد، ابتکار کمربند و جاده، که بر اقتصاد مبتنی بر زیرساخت تاکید دارد، داستان موفقیت جزئی 

، 1970مدرنیزاسیون سریع چین است. به ویژه پس از آزادسازی بخش خدمات و مالی پس از دهه 
گرایانه به های بدون رشته به همراه ناسیونالیسم اقتصادی عملد مبتنی بر زیرساخت، واماقتصا

های مناسبی تبدیل شدند که پکن برای اقتصادهای در حال توسعه پیشنهاد کرد. اگرچه جایگزین
که تمایز اساسی بین طرح مارشال  -ممکن است گفته شود که این یک نوآوری سیستماتیک است 
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توان به عنوان یک طرح استراتژیک بالقوه ربند و جاده است. طرح کمربند و جاده را میاز طرح کم
آرام نظم اقتصادی را در دست بگیرد. در واقع، نظر گرفت با این هدف که چین آراماز پکن در 

سرمایه گذاری بر روی تأسیسات مرتبط با بندر دریایی در اقیانوس هند و در امتداد منطقه ساحلی 
تواند به عنوان یک رقابت بر قا و جنوب شرقی آسیا تحت ابتکار راه ابریشم دریایی همیشه میآفری

 (.Harkavy, 2007) روی کنترل در فرماندهی دریا در نظر گرفته شود
   :Hogan, 1987) .طرح مارشال بر این اعتقاد استوار بود که بهبود اروپا در درازمدت مهم است

، نقش اساسی مهمی در شدمیکه توسط هافمن رهبری  )ECA (اداره همکاری اروپا 1952-1947 (
نامه کمکهای فنی و در طرح مارشال، بر. (Holm, 2017) دایفا کر شی برنامه بازیابی اروپااثربخ

تکنولوژیک وجود داشت که کاربرد آن در تثبیت و تضمین بازیابی اروپا بسیار چشمگیر بود. هولم 
ی مالی ارائه شده هاکمک( اشاره می کند که این ابتکارات کمک فنی مکمل مهمی برای 2017)

ریکا به اروپا و استفاده از در برنامه بازیابی اروپا بود. طرح مارشال با فرستادن نخبگان تکنوکرات آم
آنان در آموزش اروپایی ها در زمینه های بهره وری صنعتی و کشاورزی، بازاریابی و استفاده از 
کارگران، مدیریت دولتی، گردشگری، زیرساخت ها و ارتباطات کمک شایانی به توسعه اروپای 

ای غربی را از نظر صنعتی و غربی کرد. از این رو می توان با اطمینان گفت که طرح مارشال اروپ
 .اقتصادی مدرن کرد

همچنین نقش طرح مارشال در احیای اقتصاد آلمان پس از جنگ جهانی دوم شایان ذکر است. 
توجه به این نکته حائز اهمیت است که برای آمریکایی ها عاقالنه بود که آلمان را به عنوان کلید 

این کشور به عنوان قطب صنعتی اروپا پیش از جنگ رهایی اقتصادی اروپا به رسمیت بشناسند، زیرا 
شود. از این رو با احیای اقتصاد آلمان، گروه پایدار را در سایر دوم جهانی در نظر گرفته می

( خاطرنشان می کند که از طریق برنامه 1987. هوگان )کندمیکشورهای اروپای غربی تضمین 
ان در طول زمان حاصل شد، اگرچه نقش موانعی بازیابی اروپا بهبود قابل توجهی در توسعه آلم

 .مانند تقسیم برلین و مقاومت اتحاد جماهیر شوروی از طریق محاصره ها را قابل ذکر است
 CMEA/COMECON فرض تشکیل سازمان بود. هایی مواجه بود که یکی از آنها پیشبا چالش

د یک همتای نمای کمونیستی تالشی برای ایجا CMEA توان نتیجه گرفت کهاز چنین منظری می
بود. از این رو، ایجاد سازمانی که با هدف همکاری اقتصادی ایجاد  OEEC برای «(estartz) استارتز»

شده با گرایش سیاسی سوسیالیستی در تعارض است. با این حال محققان اروپای شرقی با این 
وان در مورد طرح مارشال نیز تند که همین موضوع را میکنمیند و ادعا کنمیاستدالل مخالفت 

داری غربی در نظر گرفت که به دنبال تضعیف توان آن را ماشینی برای گسترش سرمایهگفت که می
ضرورتی بود برای پاسخ به یک نظام  CMEA هژمونی کمونیستی شوروی است، عالوه بر این، ایجاد

 .سوسیالیستی در حال رشد جهانی
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 گیرینتیجه
چالش برانگیز بود، روابط ارزی و پولی در  CMEA ه با توجه به کارآییهایی کیکی از جنبه

به مشاهدات فرانکلین دی هولزمن،  (Zwass, 1989) اقتصادهای برنامه ریزی شده بود. زواس
را به شرح زیر  CMEA که ناهماهنگی های مالی در کندمیکارشناس پولی ایاالت متحده اشاره 

اروپای شرقی همگی به یکدیگر غیرقابل تبدیل هستند، زیرا در ارزهای مختلف »توصیف می کند: 
ند، معنایی کنمیهای قیمت غیرمنطقی برابری ها با سیستمشود. زمانی که نرخوهله اول، مبادله می

ندارند. هنگامی که ناهماهنگی از نظر رسانه تجاری مورد استفاده وجود داشته باشد، به عنوان یک 
گذارد. از این رو شود که به نوبه خود بر دوام سازمان مورد نظر تأثیر مییمشکل لجستیکی ایجاد م

را به عنوان یک سازمان قابل دوام برای یکپارچگی اقتصادی  CMEA این امر مشکالت یا موانع
 «.کندمیسودآور برجسته 

را تضعیف کرد، نقص رویه ای در این سازمان بود. شرنک  CMEA جنبه دیگری که تصمیم
یر ذاتاً ناکارآمد و تشریفات اداری مانع تجارت های دست و پا گکه رویه کندمی( اشاره 1991)

های جای تعامل گسترده چندجانبه، به دلیل پیچیدگیچندجانبه در داخل سازمان شده است. به
های استراتژیک عمدتاً دوجانبه شد. این به نوبه خود منجر به گیریرغم تصمیمای، تجارت بهرویه

فشرده سازی تجارت به جای گسترش تجارت مورد نظر و تخصص کم و بیش کاالیی شد که به 
 .نوبه خود بر کارایی تجارت چندجانبه در داخل سازمان تأثیر گذاشت

هر دو ابتکاراتی برای بازسازی و احیای  CMEA توان با اطمینان گفت که طرح مارشال ومی
 OEEC ند. با این حال، مسائل سیاسی زیربنای سازمان هایاقتصاد اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود

قرار گرفت. اساساً تشکیل این دو در راستای مبارزه ای بین سوسیالیسم و سرمایه داری  CMEA و
ای برای تسلط ژئوپلیتیک از نظر بود که در آن سرمایه داری غالب شد. عالوه بر این، مبارزه

  .ودایدئولوژیک، سیستماتیک و اقتصادی ب
طرح مولوتوف شوروی به اجرا درآمده  و اگرچه نمیشود کامال آنچه را که قبالً در طرح مارشال

است با آنچه که در چشم انداز ابتکار کمربند و جاده چین و ابتکار ساخت جهانی بهتر آمریکا و 
اقتصادی گروه هفت پیشنهاد شده است مقایسه کنیم، با این حال مقایسه پیشینه و اهداف سیاسی و 

BRI (2013 )( و 1948ی بزرگ توسعه هنوز معنادار است. هر دو طرح مارشال )هاطرحدر پس این 
کرد. از نظر مارشال، دو جنگ هایی مطرح شدند که سیستم جهانی به درستی کار نمیدر زمان

دو جهانی و رکود بزرگ در دورانی بود که با تهدید رو به رشد کمونیسم از سوی روسیه، زندگی 
، این رکود طوالنی مدت اقتصاد جهانی به ویژه از BRIها را به کلی نابود کرد. برای نسل از اروپایی

است. هر دو ایاالت متحده و چین در زمان های خاص خود  2007زمان بحران مالی جهانی در سال 
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در سطح همزمان وضعیت رهبری آنها را  طوربهای طراحی کردند که های خود را به گونهبسته
جهانی بهبود بخشد. در سوی دیگر طرح شورای تعاون و همکاری مثقابل شوروی در واکنش به 

از منظر افزایش صادرات، هر  .طرح مارشال و جلوگیری از نفوذ آمریکا به اروپای شرقی ارائه شد
اد ، اقتصادهای صنعتی پیشرو جهانی با مشکالت ماز2013و چین  1945دو ایاالت متحده در سال 

خواهند با ارایه این اند، بنابراین آنها میظرفیت و تقاضای ضعیف در بازارهای جهانی روبرو بوده
 طوربهدو طرح برای ایجاد تقاضاهای صادراتی برای سرمایه گذاری در سایر کشورها قدم بگذارند. 

بال تقویت ( به دنComeconیا  CMEAی اقتصادی متقابل )هاهمکاریمشابه شوروی با طرح شورای 
 همکاری اقتصادی بین کشورهای سوسیالیستی و صادرات به اروپای شرقی بود. 

سویه حساب تاین است که ارز خود را به عنوان ارز  هاطرحهدف دوم کشورها از ارائه این 
بتکار جاده ابرای تجارت صادر کنند تا حوزه نفوذ ساختارهای مالی خود را گسترش دهند. چین با 

و این ارز از یک ارز  با یوآن انجام شود المللبینه دنبال این است که حجمی از تجارت و کمربند ب
ز طرح مارشال ای بدل شود. به صورت مشابه آمریکا المللبینغیرقابل تبدیل و بسته به ارزی 

ا دنبال میکرد. جایگزینی پوند با دالر، به عنوان ارز جهانی با نفوذتر برای تقویت ثبات جهانی ر
ای شرقی مچنین یکی از اهداف طرح شورای تعاون متقابل شوروی تجارت با ارزهای مختلف اروپه

 و عملیات تجاری با روبل قابل انتقال بود. 
له با رقیب است. به نظر ابزارهای اقتصادی برای مقاب عنوانبههدف سوم استفاده از این پروژه ها 

شد بودند، با دند که در اروپا به سرعت در حال رمارشال، این اتحاد جماهیر شوروی و کمونیسم بو
ای غربی از توجه به این واقعیت که آنها پیشرفت خاصی در صنعتی شدن داشتند، در حالی که اروپ

برد و مزیت اتحاد جماهیر شوروی به دلیل استقرار مقادیر باالی تسلیحات و رکود بزرگ رنج می
به پیروزی  در نهایت برلین را فتح کرد و در اروپاماشین آالت در طول جنگ جهانی دوم بود که 

پا طراحی شد. رسید. پس طرح مارشال برای مقابله با نفوذ رو به رشد اتحاد جماهیر شوروی در ارو
ح جاده و کمربند معتقدند مهمترین هدف از طر المللبینبصورت مشابه بسیاری از محققان سیاست 

های دریایی تجارت مسیرهای تجاری و منابع انرژی، بویژه مسیر چین مقابله با کنترل ایاالت متحده بر
ایگزین برای است. در این زمینه شوروی از طرح مولوتوف برای مقابله با ابتکار طرح مارشال و ج

 کشورهایی که مسکو از پیوستن به طرح مارشال منع کرده بود، استفاده کرد. 
با اطمینان از عدم پیوستن کامل کشورهای  نقطه تشابه چهارم تقویت دسته بندی استراتژیک 

متحد به اردوگاه رقیب است. به همین دلیل مارشال برای جلوگیری از تسلط کامل شوروی بر آلمان، 
به  CMEAحمایت سخاوتمندانه ای از آلمان غربی پیشنهاد کرد. در نقطه مقابل شوروی با ایجاد 

حالی که  بود. درهای اقتصادی شورای همکاری برای 1ایجاد یک همتای کمونیستی استارتزدنبال 
                                                           

1. Estartz 
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ی زیربنایی پیشنهاد کرده تا آنها را برای هاکمک APECچین در طرح کمربند و جاده به کشورهای 
 .استانداردهای چینی تجارت آزاد، جذب کند حمایت از

نکته پنجم تشابه طرح مارشال و طرح کمربند و جاده حذف حمایت دیپلماتیک رقیب است. 
ش برای متقاعد کردن کشورهای اروپای شرقی به ترک اردوگاه رقیب بود و در این مارشال در تال

مثال  عنوانبهراستا پیشنهادهای کمک به کشورهای اروپای شرقی تحت کنترل شوروی ارائه کرد. . 
یوگسالوی یک نمونه از موفقیت این هدف طرح مارشال بود. ابتکار جاده و کمربند نیز سعی 

پیمان آمریکا در اروپای غربی، را انجام دهد و روابط چین با برخی کشورهای همهمین کار  کندمی
مانند ایتالیا و اسپانیا و آلمان، را تقویت کند. در این هدف چین اما با مشکالت بسیار بیشتری روبرو 
است. از این جهت که برخالف هرج و مرج طوالنی نیمه اول قرن بیستم که همزمان با طرح مارشال 

جهان حاکم بود، امروز ثبات بر سیستم جهانی موجود حاکم است و این سیستم ریشه دوانده  بر
های دیپلماتیک اولیه طرح جاده و کمربند چین عمدتا است. و دقیقا از این جهت است که موفقیت

در کشورهای شوروی سابق در آسیای مرکزی و اروپای مرکزی اتفاق افتاده است. زیرا این کشورها 
تاً کمتر به سیستم مبتنی بر رهبری ایاالت متحده متعهد هستند. در این مورد اما طرح شورای نسب

تعاون اقتصادی شوروی، رویکرد محافظه کارانه تری داشت و بر غلبه بر هرگونه تأثیر احتمالی طرح 
 مارشال در منطقه نفوذ شوروی و تغییر جهت دادن پیوندهای اقتصادی اروپای شرقی از غرب به

 شرق تمرکز داشت.
تهدیدات مشابه یا مشترک است. چنانکه طرح مارشال  هاطرحششمین نکته قابل قیاس در این 

آمریکا و طرح مولوتوف شوروی با تهدیداتی مشابه از قبیل ویرانی ناشی از جنگ در اروپا و رکود 
 و بودند. ی پس از جنگ دوم جهانی روبرهاسالاقتصادی شدید در اروپای غربی و شرقی در 
به آن اشاره کرد این است که زمانی که ایاالت  هاطرحتفاوت اصلی که باید هنگام مقایسه این 

متحده طرح مارشال را از یک سو و اتحاد جماهیر شوروی طرح مولوتوف را از سوی دیگر ارائه 
های صنعتی کردند، آنها با جهانی در هرج و مرج کامل با یک رقیب رو به رشد با برخی از قابلیت

و نظامی اثبات شده روبرو بودند. در صورتیکه طرح جاده و کمربند چین با یک سیستم جهانی 
ای از رکود دار در اروپای غربی مواجه است و این سیستم به رهبری آمریکا در دورهریشه

ها، تضعیف تدریجی و آهسته روبرو است و رقیب اصلی چین یعنی مدت و در برخی جنبهطوالنی
تفاوت دیگر در بین این ابرپروژه های بلندپروازانه این ایاالت متحده آمریکا وضعیت سریعی ندارد. 

کشورها منظر و رویکرد آنهاست. به این معنی که ایاالت متحده در طرح مارشال و شوروی در 
طرح مولوتوف رویکردی عمدتا سیاست محور و ژئوپولتیک را دنبال میکردند و اهداف سیاسی و 

رویکرد اصلی چین در طرح جاده و کمربند  کهحالیبود. در هاطرحژئوپولتیک در محور این 
 رویکردی تجاری و اقتصادی و کمتر سیاسی است. 
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تشابه دارد که به  هاطرحلذا میتوان نتیجه گرفت که طرح کمربند و جاده در شش زمینه با دیگر 
با رقیب، تقویت مرزبندی استراتژیک، تضعیف ترتیب شامل افزایش صادرات، صادرات ارز، مقابله 

اتحادهای دیپلماتیک رقیب و مقابله با تهدیدات مشابه یا مشترک است و در دو زمینه کلی شامل 
 متفاوت است. هاطرحتفاوت در وضعیت نظم جهانی و تفاوت در منظر و رویکرد با دیگر 
جایگزین سیستماتیک در برابر همچنین باید توجه داشت که اگرچه طرح کمربند و جاده یک 

سلطه اقتصادی و مالی ایاالت متحده است، ضعف نسبی چین و طرح کمربند و جاده ممکن است 
گذاری چنین پتانسیلی را محدود کند. کمبود منابع مالی در سطح دولت، اثربخشی سرمایه

ر مالی خارجی محور چین را تضعیف کرده است. بنابراین، اتکا به بخش خصوصی و بازازیرساخت
همیشه یک تهدید بالقوه برای پکن است. اقتصادهای در حال توسعه ممکن است در بازپرداخت 
وام به بخش خصوصی چین شکست بخورند و در نتیجه بحران اعتباری ناسالم در سطح داخلی و 
خصوصی ایجاد شود که برای اقتصاد چین مضر است. گسترش بیش از حد چین در اقتصادهای در 

هایی از جنس ملی گرایی ل توسعه، به ویژه ارایه وام در پروژه های زیربنایی، ممکن است واکنشحا
 اقتصادی در کشورهای در حال توسعه  در پی داشته باشد و منجر به کاهش نفوذ سیاسی چین شود.

دیپلماسی اقتصادی »دهد که تر، اتکا به بخش مالی همچنین نشان میدر یک سطح ساختاری
ممکن است یک  راهکار سیستماتیک واقعی و مناسب نباشد، زیرا « بر زیرساخت چین مبتنی

اثربخشی چنین راهکار اقتصادی همچنان به بخش مالی خصوصی پر جنب و جوش وابسته است که 
هنوز وضعیت بخش مالی خصوصی چین اینگونه نیست. از این منظر ظهور چین و ابتکار کمربند و 

ه یک فرآیند تعدیل مجدد ساختاری محدود شود که در سیستم سرمایه داری جاده میتواند صرفاً ب
 پیش بینی شده است، بدون اینکه این سیستم را اساساً به چالش بکشد.
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