
 091     ؛ رقابت بر سر جایگاه و الگوی ارائه کمک خارجیمتحدهایالاتبرابر  چالش چین در

بر مبنا  الگز  نظر  تحقیا ، ا  آنجاا کاه . کوزرها  دریافت کننده است ۀتزسع
مادنظر ومنافع خاص خزد را در ارا ه کماک ها کوزرها  اهدا کننده، همزاره ایده

عی، نگاه ویژه خزد را به مقزلاه تزساعه در هنگاام ارا اه کماک، طبیطزر بهدارند، 
چین نیز در  ماان ارا اه  ومتحده ایالاتتزان گفت می بر این اساس. کنندمی ترویج

که در اصطلاح ا  آنهاا  دارندمدنظر کمک تزسعه، ترویج الگزها  مطلزب خزد را 
 .  یاد شده است «اجماع پکن»و  «اجماع واشنگتن»ها  تحت عنزان

اقتصااد  چاین را ۀ ، با انتوار کتابی، الگز  تزساع8009در سال  «رامز کزپر»
. واقع شادلمللی ابینمزرد تزجه سرعت بهگذار  کرد که نام 0با عنزان اجماع پکن

به نزشته رامز، اجماع پکن الگزیی ا  تزسعه است کاه در آن، تزساعه اقتصااد  و 
 ک راهبرد تزسعه تحت هدایت دولت، به پیش رانادهحکمرانی سیاسی، بر مبنا  ی

 . (Ramo, 2004) شزد و بر ح  تعیین سرنزشت و حاکمیت ملی تأکید داردمی
اقتصااد  و سیاسای، ۀ تزان گفت اجماع پکن در این دو حز می بدین ترتیر

با آننه که در قالر اجماع واشنگتن مدنظر قرار گرفته، به شاکل بنیااد  متفااوت 
د، در ابتادا کارمطرح  1990در  «جان ویلیامسزن»که  رااجماع واشنگتن ۀ اید. است

اماا  ،  لااتین بازدآمریکااداران در اعطاا  وام باه کوازرها  ناظر به علای  بانک
خاارجی غارب ها  بند  کمکچهارچزبمرکز  برا  ا  ایدهعنزان سرعت بهبه

شاروطی اسات کاه باه اجماع واشنگتن، در اساس شااهد . مزرد تزجه قرار گرفت
دولات در اقتصااد، خصزصای ساا   کسار و کارهاا، ۀ حداقل رسااندن مداخلا

به سخن دیگر، بر اساس . کندمی سا   بزدجه و آ ادسا   تجارت را دنبالمتزا ن
اقتصااد ۀ ایده اجماع واشنگتن، رشد اقتصاد  باید ا  طری  حف  بارباات در حاز 

 وهاا  باا ار آ اد باه خلا  راروتآن نیر چهاارچزبکلاان فاراهم گاردد کاه در 
 .(Kjollesdall & Analysebyra,2010:4) پردا ندمی

اجماع واشنگتن را با چیز  که شامار  ا   ،اشچین در برنامه کمک خارجی
ایان اجمااع . به چالش کویده است اند،ناظران ا  آن با عنزان اجماع پکن یاد کرده

ح  تعیین سرنزشت و کنترل  ماعی،رشد برابر، تغییر مثبت اجت»اصزلی همنزن  بر
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