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منطقه گرایی نهادمحور در آسیای جنوبی:
 کارایی سنجی سارک1، سپتا2 و سفتا3

سیداحمدفاطمینژادتاریخدریافت:1393/12/17
تاریختأیید:1395/12/21

چکیده

اروپا از منطقهای همگرایی و منطقهگرایی موج جهانی، دوم جنگ از بعد
باگسترش یافت.همگام مناطقگسترش بهسایر زمان، بهمرور و شروعشد
نوکارکردگرایی، کارکردگرایی، مانند مختلفی نظریههای منطقهگرایی،
وابستگیمتقابلونهادگراییدرپیتوضیحاینپدیدهبرآمدند.یکیازمناطقی
کهتحتتأثیرروندهایمنطقهگرایانهقرارگرفت،آسیایجنوبیبود.ازاینرو،
نهادهای ایجاد به اقدام برایتسهیلهمکاریمنطقهای اینمنطقه کشورهای
با جنوبی آسیای در منطقهگرایی بررسی مقاله، این هدف کردند. منطقهای
ایناستکه بنابراین،پرسشاصلی برنقشنهادهایمنطقهایاست. تمرکز
منطقهگراییکشورهای روند در نقشی چه جنوبی آسیای منطقهای نهادهای
بزرگ کشورهای میان باید پرسش، این به پاسخ در کردهاند؟ ایفا عضو
یعنی منطقه، این ضعیف کشورهای و پاکستان و هند یعنی جنوبی، آسیای
این قائلشد.در تمایز افغانستان، مالدیوو بنگالدش، بوتان، نپال، سریالنکا،
چارچوب،فرضیهایکهمطرحمیشودایناستکهنقشسارک، سپتاوسفتادر
منطقهگراییآسیایجنوبیازمنظراعضایبزرگ،ناکارامدوازمنظراعضای
کوچک،کارامدبودهاست.برایآزمونفرضیه،ازنظریۀنهادگرایینئولیبرال
وروشتبیینیکارکردیاستفادهشدهاست.یافتههایپژوهشنشانمیدهد
کههرچندنهادهایمنطقهایآسیایجنوبیتوفیقیدرروندمنطقهگراییمیان
کلاعضانداشتهاند،اماکشورهایضعیفمنطقهازوضعیتموجودرضایت

دارندوحضورهمیننهادهایضعیفرابرفقدانآنهاترجیحمیدهند.

سپتا، سارک، منطقهگرایی، جنوبی، آسیای نهادگرایی، کلیدی: واژگان 
سفتا.

1  South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)
2  South Asian Preferential Trade Agreement (SAPTA)
3  South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)
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مقدمه

تشکیل به که استعمارزدایی فرایند با همگام جهانی، دوم جنگ از بعد
فراینددیگری انجامید، نقاطمختلفجهان دولتهایکوچکوبزرگدر
شکلگرفتکههدفآنهمکاریوهمگراییاقتصادیکشورهایهمجوار
مللکههمکاریهای منشورسازمان ازفصلهشتم تأسی با فرایند، این بود.
منطقهایراتشویقمینمود،باعثشدکهکشورهایمختلفبهطورروزافزون،
اقدامبهایجادنهادهایمنطقهایکنند.دراینفضا،برخیازنهادهامانندآ.سه.
آنیاجامعة اروپاتاحدودیدرایجادسامانمنطقهایموفقبودندوپایهگذار
قابل موفقیت به نهادها از بسیاری اما شدند، بعدی بلندپروازانۀ طرحهای

مالحظهایدستنیافتند.

پایانجنگسرد،فرایندباالراتحتتأثیرقراردادوبهنظرمیرسیدکهدر
دورۀجدیدمیتوانفارغازمحذوریتهاینظامدوقطبی،الگوهایمنطقهای
راپیگرفت.اینشرایطباعثشدکهبرخی،ازدوموجمنطقهگرایییادکنند
و»منطقهگرایینو«رادرمقابل»منطقهگراییقدیمی«قراردهند)هتنه،1391:
56؛Vayrynen,2003(.هرچندنظریهپردازانفعالدراینحوزه،رویکرد
1386؛ )بالمی، ندارند آن ماهیت یا منطقهگرایی در تحول پیرامون یکسانی
میتلمن،1391؛امین،1391(،امامیتوانگفتکهمنطقهمیدانجدیدیاست
برایپرداختنبهمسائلیکهکشورها،بهویژهکشورهایکوچک،بهتنهاییاز
عهدۀآنهابرنمیآیند.برایناساس،مناطقمختلفجغرافیاییمیتواندمحملی
مبانی بر منطقه شکلگیری نافی این البته که شود؛ منطقهای همگرایی برای
مناطقمستعد از اینچارچوب،آسیایجنوبییکی نیست.در غیرجغرافیایی

همکاریوحتیهمگراییاست.

آسیایجنوبیبهمنطقۀمابینآسیایغربی،مرکزیوشرقیاطالقمیشود
ومعموالًکشورهایهند،پاکستان،سریالنکا،نپال،بوتان،بنگالدش،مالدیوو
افغانستانرادراینحوزهقرارمیدهند.مسائلمتعددیدرآسیایجنوبیوجود
داردکهبهطوریکجانبهیاحتیدوجانبه،نمیتوانبهآنهاپرداختومستلزم
همکاریمنطقهایاست.ازجملهاینمسائل،میتوانبهبالیایطبیعی،تقسیم
آبها،سهمبندیمنابعانرژی،حفظمحیطزیست،آموزش،فقر،تروریسمو

.)Mazhar,2011:742(اشارهکرد...

هرچندمسائلومصائبآسیایجنوبینیازمندهمکاریمنطقهایاستاما
سیاستدوجانبهگراییکهموردحمایتکشورهایبزرگترآسیایجنوبی،
Mohsin,2005:(بهویژههنداست،اغلبدرتضادبااینرویکردقراردارد
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از که است متعددی عوامل و شرایط مستلزم باال مسائل حل بهعالوه، .)36
جملهآنهامیتوانبهالف(وجودهژمونخیرخواه4؛ب(وجودحکومتهای
قدرتمنددردولتهایعضو؛ج(تعهدعمیقمیاننخبگانحاکمبهآزادسازی
اقتصادی)Dash,2001:201(اشارهکرد،کهآسیایجنوبیدراغلبآنها
ضعفدارد.باوجوداین،نهادهایمتعددیدرمنطقهشکلگرفتهاندکههدف

اصلیآنها،تقویتهمکاریدرحلمسائلمنطقهاست.

منطقهایآسیایجنوبیچه نهادهای ایناستکه بنابراین،پرسشاصلی
نقشیدرروندمنطقهگراییکشورهایعضوایفاکردهاند.آثاریکهتاکنونبه
اینمسألهپرداختهاند،بهدودستهتقسیممیشوندکهعبارتانداز:الف(آثاری
کهنهادگراییرادرآسیایجنوبی،فرایندیشکستخوردهمیدانندوبهعلل
بامقایسۀ مثال،زمانوهمکارانشدرمقالهای برای اینشکستپرداختهاند.
وضعیتسارکبااتحادیه اروپا،بهایننتیجهمیرسندکهثباتاقتصادیوآموزش
کارامد،عواملاصلیموفقیتنهادهایمنطقهایاستوناکامیسارکبهعلت
ضعفدرایندومورداست)Zaman, et al.,2011(.مقالۀدیگری،ضعف
سارکراناشیازناتوانیآندرجذبسرمایهگذاریخارجیمیداندوراهحل
نویسندهبرایرفعایننقیصه،اتخاذسیاستهایمناسببرایمتنوعکردنپایۀ
بازار اقتصادی،بهبودمهارتهایمحلی،تقویتثباتاقتصادیوآزادسازی
است)Srinivasan,2011(.سرانجام،مقالهایوجودداردکهعاملناکامی
سارک، سپتاوسفتاراتجارتقاچاقدرمنطقهمیداندوتأکیدمیکندتازمانی
کهتعرفههایرسمیباالباشد،نمیتوانامیدیبهکاهشتجارتقاچاقداشت
)Taneja,2004(.ب(آثاریکهمنافعنهادگراییآسیایجنوبیراازمنظر
کشورهایخاصبررسیکردهاندوبهمجموعکشورهایمنطقهنمیپردازند
)Weerakoon and Wijayasiri,2002(.امامقالۀحاضر،درپیشناخت

نقاطقوتوضعفنهادهایمنطقهبهطورهمزماناست.

سارک، سپتاو نقش اینفرضیهمطرحمیشودکه باال، بهپرسش پاسخ در
از و ناکارامد بزرگ، اعضای منظر از جنوبی آسیای منطقهگرایی در سفتا
آسیای بزرگ اعضای از منظور است. بوده کارامد کوچک، اعضای منظر
جنوبی،هندوپاکستانهستندواعضایکوچکشاملنپال،بوتان،بنگالدش،
سریالنکا،مالدیووافغانستانمیشوند.برایآزموناینفرضیه،ازروشتبیینی
کارکردیاستفادهمیشود.طبقفرضیۀباال،متغیرمستقلسارکونهادهایویژۀ
تجارت،یعنیسپتاوسفتاهستند.متغیروابسته،منطقهگراییدرآسیایجنوبی
استکهازمنظردودستهازکشورهایعضواینمنطقه،باهممتفاوتاست.
روشپژوهشاینمقاله،تبیینیکارکردیاستوروشگردآوریدادههانیز
4  benevolent hegemon
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کتابخانهایواسنادی.

درادامه،ابتدانظریۀنهادگراییلیبرالبهعنوانچارچوبنظری،بهطورکلی
نهادیندرآسیایجنوبی، رفتار برجستهترینمصداق معرفیمیشود.سپس،
یعنیسارکموردبررسیقرارگرفتهودیدگاهاعضایبزرگوضعیفآسیای
سرانجام، میگیرد. قرار بررسی مورد جداگانه طور به آن، مورد در جنوبی
جنوبی« آسیای ترجیحی تجارت »موافقتنامۀ یعنی تجارت، ویژۀ نهادهای
)سپتا(و»موافقتنامۀتجارتآزادآسیایجنوبی«)سفتا(،موردبررسیقرار
جنوبی آسیای منطقهگرایی روند در آنها قوت و ضعف نقاط و میگیرند

معرفیمیشوند.

1. چارچوب نظری: نهادگرایی لیبرال

همکاریمنطقهاینوعیفرایندعملیاستکهازابتکاراتبازیگراندولتی
وواکنشحمایتییاتقابلیگروههایاجتماعیداخلیبهآنتشکیلمیشود
همگرایی و همکاری پیرامون مختلفی رویکردهای .)Dash, 2008: 40(
منطقهایوجوددارندکهیکیازآنهانهادگرایی لیربالاست.استداللنهادگرایی
لیبرالایناستکهنهادهایبینالمللیبهدولتهاکمکمیکنندتاباهموارد
 Keohane and Martin,1995;( یابند بهصلحدست و همکاریشده
Wallander et al.,1999(.ازمنظراینرویکرد،»صلحبرآیندخودبهخودی
Brown, Qobo and Ruiz-Dana, 2009:( نیست« تجاری همگرایی

210(،بلکهنیازمندنهادسازیاست.

حتی کشورها، میان همکاری تسهیل در بینالمللی نهادهای بنابراین،
روابط علمی جامعۀ در هم هنوز البته، دارند. نقش متخاصم کشورهای
بینالملل،میزانتأثیرنهادهابرتعامالتبیندولتیبهشدتموردمناظرهاست.
درادبیاتعلمیاینرشته،سهنوعرابطهبیننهادهایبینالمللیوهمکاری
بیندولتییافتمیشوند:رابطۀمثبت،رابطۀمنفیورابطۀپوچیاعدمرابطه.
رابطۀمثبتموردتوجهنهادگرایاناست؛رابطۀمنفیدرنظریۀاتحادهامورد
توجهبودهونهادهارابعضاًعاملجنگمیانمتحدینمیدانند؛ورابطۀپوچاز
Mitchell and Hensel,2007:(سویمتفکرینواقعگرامطرحشدهاست

.)721

شاخصترینچهرۀنهادگرایانکوهناست.ویپیشتردرهمکاریباجوزف 
نای وابستگیمتقابلرامتشکلازدوجزءتعریفکردهبودکهعبارتانداز
بهمیزانتأثیرپذیرییککشورازدیگران حساسیت و آسیب پذیری.حساسیت
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اطالقمیشودوآسیبپذیریمیزانتوانایییککشوربرایمحافظتازخود
درمقابلنتایجپرهزینۀرویدادهاییاستکهدرجایدیگریرخمیدهند.پس
بهشدت کشورها آن، در و بوده دوجانبه وابستگی معنای به متقابل وابستگی

.)McMillan,1997:34(نسبتبهیکدیگرحساسوآسیبپذیرهستند

کوهندراثرمتأخرترخود،برچگونگیهمکاریدرصورتاشتراکمنافع
معتقد وی دولتها. میان مشترک منافع ایجاد برچگونگی نه میکند تمرکز
استکههمکاریزمانیرخمیدهدکهکنشگرانرفتارخودراطیفرایند
هماهنگسازیخطمشیهاباترجیحاتعملییاموردانتظارسایرینتطبیقدهند
)Keohane,1984:6,51(.نهادهایبینالمللیاینفرایندراتسهیلمیکنند.
امامشکلیکهدراینجاوجوددارد؛کیفیتعملکردایننهادها،درشرایطتضاد
بهمنازعۀسیاسیمیاندودولت نه»اشتراکمنافع«است؛تضادیکه منافعو

.)Graham,2008:177(میانجامد

اماچرابایددولتهایرقیبیاغیردوستدرقالبایننهادهاباهمهمکاری
کنند؟برایهمکاریدولتهادرقالبنهادهاعلیرغمتضادمنافعشان،سهدلیل
با روابطشان آیندۀ در قطعیت خواهان دولتی بازیگران نخست، دارد: وجود
نهادها ثباتدرآیندهراتقویتمیکنند؛دوم، انتظار نهادها دیگرانهستندو
بههماهنگیسیاستهایشان ترغیب را ارائهمیدهندکهدولتها را اطالعاتی
میکند؛سوم،نهادهابانهادینهکردناصلمقابلهبهمثل،عواملضدثباتناشی
Crawford,( میکنند ضعیف را دولتها میان قدرت نابرابر ارتباطات از

.)1987:432

کشورها سران به است ممکن منطقهای همکاری نهادهای این، بر عالوه
اگرترجیحات برترشانحفاظتکنند. ازسیاستهای تا بدهند را توانایی این
و باشند تضاد در خاصی سیاست دربارۀ سیاسی، رهبران و داخلی گروههای
منافعسیاسیشان برای ترجیحاتداخلی باشندکه باور این بر رهبرانسیاسی
از منطقهای، همکاری توافقات به توسل با میتوانند آنها نیست، سودمند
نهادین رفتار بهویژه، .)Dash,2008:35( کنند تمرد ترجیحات این پذیرش
زمانیاهمیتپیدامیکندکهدوکشوربهدنبالگذارازرفتاردوجانبهبرایحل
یا یکجانبه کهحل باشند داشته وجود مسائلی اینکه یا بوده فیمابین مسائل

دوجانبۀآنهامیسرنیستومستلزمهمکاریجمعیاست.

ازجملهمهمتریننهادهاییکهبرفرایندهمکاریوهمگراییمنطقهایتأثیر
دارند،نهادهاوترتیباتتجاریترجیحیهستند.ترتیباتتجاریترجیحیمقولۀ
و بازارهایمشترک مناطقآزادتجاری، نهادهااستکهشامل از گستردهای
ترجیحی تجاری نهاد یک در که کشورهایی میشود. گمرکی اتحادیههای
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عضوهستند،کمترازسایرکشورهادرمعرضمنازعهقراردارندووقتیکه
جریاناتتجاریبینآنهاافزایشیابد،احتمالاینکهبینشانخصومتیرخ
افزایش نتیجۀ در منازعه کاهش احتمال عالوهبراین، مییابد. کاهش دهد،
تجارتمیاندولتهایعضویکگروهترجیحیبیشازدولتهایغیرعضو

.)Mansfield and Pevehouse,2000:775-6(است

منطقهای همکاری بر ترجیحی تجاری ترتیبات تأثیرگذاری شیوههای
به دستیابی برای عضو دولتهای میان در انتظار ایجاد الف( از: عبارتاند
مزایایاقتصادیودرنتیجهرفعموانعتجاری؛ب(ایجادانتظارمیاندولتهای
عضوبرایافزایشجذبسرمایهوتقویتموضعچانهزنی؛ج(کمکبهدوام،
اگرنهگسترشپیوندهایبینشرکایتجاریاصلی؛د(فراهمکردنفرصت
مبادله از ناشی مزایای توزیع به هـ(کمک و اعضا؛ میان مذاکره و چانهزنی
Mansfield and Pevehouse,(.افزایشهمکاری نتیجه اقتصادیودر

.)2000:779-81

درمجموع،میتوانگفتکهعواملمتعددیدرتسهیلهمکاریمنطقهای
نقشایفامیکنند.یکیازاینعوامل،نهادهایمنطقهایهستند.شیوۀتأثیرگذاری
نهادهادرتسهیلهمکاریوهمگراییموضوعاصلینظریۀنهادگرایینئولیبرال
است.هرچند،برخینهادگرایانازجملهکوهن،معتقدندکارایینهادهاعمدتاً
و مزایا اما باشند، داشته منافع اشتراک هم با بازیگران که است شرایطی در
اشتراک فاقد کشورهای بعضاً حتی که میشود باعث نهادگرایی برآیندهای
منافعنیزباهمواردنهادهایمشترکشوند.اینوضعیتیاستکهکموبیشدر
آسیایجنوبیبهچشممیخورد.درادامه،باتوجهبهدیدگاههاینهادگرایان،
به منطقهگرایی روند در آنها نقش و شده بررسی جنوبی آسیای نهادهای

آزمونگذاشتهمیشود.

2. سارک

برای جنوبی آسیای در فرومنطقهای یا منطقهای همکاری طرح گونه هر
دستیابیبهموفقیت،بایدمتضمندوویژگیباشد:الف(موردپذیرشمردم
باشد داشته قدرتمند و مثبت سیاسی حمایت ب( باشد؛ عضو کشورهای
)Nuruzzaman, 1999: 319(.امادرفرایندمنطقهگرایی،آسیایجنوبینوعی
استثنابهحسابمیآید.اینتفاوتتاحدیبودهاستکهبعضاًازآنبهعنوان

.)Maass, 1996: 262(یادمیشود)منطقۀبدونمنطقهگرایی«)5«
5  region without regionalism
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درهرحال،میتواناز سارکبهعنوانبرجستهترینتالشکشورهایآسیای
ایدۀ کرد. یاد منطقهگرایی تقویت برای نهادین همکاری جهت در جنوبی
همکاریمنطقهایدرآسیایجنوبیطیسهکنفرانسموردبحثقرارگرفت:
کنفرانس ب( 1947؛ آوریل در نو دهلی در آسیایی روابط کنفرانس الف(
باگیودرفیلیپیندرمه1950؛ج(کنفرانسقدرتهایکلمبودرآوریل1954.
امااینایدهازسویسرانکشورهایآسیایجنوبیجدیگرفتهنشد،تااینکه
سرانجام،ضیاءالرحمن،رئیسجمهوربنگالدشطرحخوددرموردهمکاری
منطقهایدرآسیایجنوبیرادرنوامبر1980باسایرسراناینمنطقهدرمیان
 Khan, et al., 2009: 71; Dash, 2008: 79-82; and Dash,( گذاشت

.)1996: 186-9
اولیۀآن سارکدرسال1985درکلمبوتأسیسشد.اعضای بدینترتیب،
هند،پاکستان،مالدیو،بوتان،نپال،بنگالدشوسریالنکابودندوسپسدرسال
2007افغانستاننیزبهجمعآنهاافزودهشد.هدفاولیهسارکحفظصلحدر
پنجهدف آسیایجنوبیوایجادفرصتتعاملمیاناعضایآنبود،امابعداً
بهتر؛ب( ارتباطات الف( از: نظرگرفتهشدکهعبارتاند برایآندر عمده
هموارکردنمسیرتجارتوسرمایهگذاری؛ج(گسترشتوریسم؛د(همکاری
Zaman et al.2011:(تقویتبخشخصوصی)دربخشبرقوانرژی؛وهـ
1(.درمجموع،هدفسارکاینبودهوهستکهباتقویتهمکاریمنطقهایو
Khan, et al.,2009:(بهبودرفاهوکیفیتزندگی،باعثثباتدرمنطقهشود

73(.اماآیادراینزمینهموفقشدهاست؟

و آن به نسبت سارک اعضای دیدگاه به توجه مستلزم باال، سؤال به پاسخ
منطقهگرایی به نسبت جنوبی آسیای کشورهای دیدگاه است. منطقهگرایی
بهعنوان پاکستان و هند بود. متفاوت یکدیگر با منطقهای نهادهای تشکیل و
رفتار و سازمان این به نسبت یکسو از جنوبی، آسیای کشورهای مهمترین
رقیبدرآنبیمناکبودندوازسویدیگر،اهدافیکجانبۀخودرادنبال
میکردند.درمقابل،کشورهایضعیفآسیایجنوبیازهرگونهابتکاروطرح
همکاریوهمگراییمنطقهایحمایتکردهووجودنهادهایمنطقهای)حتی
ضعیف(رابهنبودآنهاترجیحمیدادند.درادامه،رویکردایندودستهبهطور

مجزاموردبررسیقرارمیگیرد.

آسیای  بزرگ  اعضای  منظر  از  منطقه گرایی  و  سارک   .1-2
جنوبی

اعضایبزرگوقدرتمندسارک،هندوپاکستانهستند.پاکستانازعضویت
درسارکدوهدفرادنبالمیکرد:الف(فکرمیکردکهاینسازمانمیتواند
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برایتقویتروابطاشباسایرکشورهایکوچکترمنطقهمورداستفادهقرار
گیرد؛ب(میخواستازاینسازمانبرایکاهشمیزاننفوذهنداستفادهکند.
این هند الف( بود: نگران مسأله دو به نسبت اسالمآباد همزمان، طور به اما
سازمانرادرجهتتقویتهژمونیخودمورداستفادهقراردهد؛ب(پیوستن
بزند آسیب غربی آسیای با کشور این نزدیک روابط به سارک به  اسالمآباد

.)Pattanaik, 2004: 427-8(
بهعبارتدیگر،سراناسالمآبادبراینباوربودندکهسازمانمنطقهای سارک
ممکناستبهآزادیآنهادرامورخارجیلطمهزندوتبدیلبهابزارهندبرای
متحدکردنشبهقارهعلیهپاکستان،تضمینبازارمنطقهبرایکاالهایهندیو
درنتیجه،تحکیمسلطهاقتصادیاشبرمنطقهشود)Dash, 2008: 87(.همین
 Dash, 1996:(امرباعثشدهاستکهاسالمآبادرغبتیبهرشدسارکنداشته
 Pattanaik,(وازراهاندازیروابطتجاریگستردهباهندخودداریکند)193

.)2004: 433
درمقابل،هندنیزدرابتدادرموردسارکازدومسألههراسداشت:نخست
اینکه،دستغربدراینسازمانباشد؛دوماینکه،سازمانمزبورباعثمتحد
Pattanaik, 2004:( شود نو دهلی بر فشار و کشور این همسایگان کردن
427(.بهبیاندقیقتر،هندنگرانبودکهتشکیلسارکفرصتیرابرایهمسایگان
کوچکترفراهمآوردتاتماممسائلدوجانبهرامنطقهایکنندوازطریقپیوند
باپاکستانعلیههندمتحدشوند.عالوهبراین،سیاستمدارانهندبراینباور
بودندکهاگرهمکاریمنطقهاینهادینهشدهوتصمیماتبرمبنایاکثریتآراء

.)Dash,2008:87(اتخاذشوند،هندجایگاهخودراازدستمیدهد

باوجوداین،سارکتااندازهایهرچندمختصر،درحلمناقشۀهندوپاکستان
نقشایفاکردهاست.هرچندمسائلدوجانبهدردستورکاراینسازماننیست،
در مالقاتسرانکشورها برای را مناسبی فضای غیررسمی بهطور سارک اما
موردمسائلدوجانبهفراهممیکند،6زیراهرگونهتصمیمبرایاجالسرسمی
16.برایمثال،بایددرنظرداشتکهبعدازشروعبحران2001وعلیرغمبسیجنیروهایهندو
پاکستانعلیهیکدیگر،اجالسسرانسارکدرکاتماندوطبقبرنامهقبلیبرگزارشد.همینطور،
میانآنها،اجالسسران افزایشتنش پاکستاندرمه1998و ازآزمایشهایهستهایهندو بعد
کلمبولغونشد)Pattanaik, 2004: 430(.همچنین،دردوازدهمیناجالسسرانسارکعلیرغم
تنشهایپیشینهندوپاکستانپسازبحران2-2001،سهموافقتنامهامضاشد:الف(منشوراجتماعی
سارک؛ب(چارچوبمنطقهآزادتجاریآسیایجنوبی؛ج(پروتکلالحاقیبهکنوانسیونمنطقهای
سارکبرایمبارزهباتروریسم)Sobhan, 2005: 4(.باتوجهبهایناسناد،میتوانادعاکردکه
ایناجالسازتماممواردقبلازآنبیشترمعطوفبهعملبوده)Mohsin, 2005: 40(وفرایند
همکاریمنطقهایدرحالبالغشدناست)Pattanaik, 2004: 430(.اماایننبایدباعثخوشبینی
بیشازحدشود.نفساینکههماجالسیازدهموهماجالسدوازدهمسرانسارکیکسالدیرتر
برگزارشدند،نشانگرساختارشکنندۀسارکاست.عاملاصلیاینتأخیرها،اختالفاتهندباپاکستان
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مورد این در تصمیمگیری دشواری و انتظارات رفتن باال باعث آنها، بین
غیررسمی گفتگوهای دیگر، عبارت به .)Pattanaik,2004:434( میشود
از بسیاری باعثمصالحۀنخبگاندر سارک، میانرهبراندرنشستهایمنظم
همراه به برایآسیایجنوبی را ارزشمندی نتایج و موضوعاتحساسشده

.)Dash,1996:189(آوردهاست

درمجموع،رفتارهندوپاکستاندرتوفیقیاناکامیسارکازاهمیتویژهای
برخورداراست؛زیراازیکسو،ایندوکشوربزرگترینومهمترینکشورهای
آسیایجنوبیهستندکهبدونحضوروفعالیتآنها،هرگونهطرحمنطقهای
پاکستانشدیدترینرقابترادر ازسویدیگر،هندو فاقدمعنااست. تقریباً
آسیایجنوبیرقمزدهوتأثیرگذاریمثبتسارکدررفتارآنهارامیتوانبه
عنوانموفقیتسارکتلقیکرد.همینامرباعثشدهاستکهبرخیسارک
Sridharan,2008:(پاکستانمعرفیکرده »قربانی«آشتیناپذیریهندو را
12(وپیشنهاددهندکهبرایگسترشتجارتدرونمنطقهایبایدمسئلۀکشمیر
یاحلشودیابهدغدغۀدوجانبۀهندوپاکستانتقلیلیافتهوازفرایندچندجانبه

.)Faizal,2004:352(خارجشود

آسیای  ضعیف  اعضای  منظر  از  منطقه گرایی  و  سارک    .2-2
جنوبی

اماجایگاهسارکنزدکشورهایضعیفوکوچکترآسیایجنوبیمتفاوت
این ضعیف کشورهای رویکرد که است شده باعث متعددی عوامل است.
منطقه،متفاوتبارویکردکشورهایقدرتمندآنباشد.برخیازمهمتریناین

عواملعبارتانداز:

نخست،سارکباعثهمافزاییقدرتوارتقایموقعیتکشورهایضعیف
آسیایجنوبیدرسطحمنطقهایوجهانیمیشود.سارکعلیرغمتمامناکامیها،
فرصتمطلوبیرابرایکشورهایکوچکآسیایجنوبیفراهمآوردهتادیده
شوندونقشایفاکنند.برایآنها،حتیسارکورشکستهبهترازایناستکه
.)Pattanaik,2010:676(درروابطدوجانبهتحتالشعاعهژمونیهندباشند
بههمینعلت،کشورهایضعیفآسیایجنوبیهواداراناصلیتشکیلمنظم

نشستهایاینسازمانوفعالیتآنهستند.

دوم،سارکباعثآگاهیوهویتمنطقهایدرآسیایحنوبیشدهاست.این
بهمالحظاتمنطقهدرسطح برایپرداختن هویتمنطقهایمیتواندسکویی
بهخاطرفضایسیاسیتنشآلودبینآنهابودکهاینخودازحمالتدسامبر2001بهپارلمانهند

 .)Mohsin, 2005: 38(نشأتمیگرفت
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جهانیباشد)Zaki,1996:64(.بهعبارتدیگر،هرچندتالشهایمعطوفبه
ارتقایهمگراییمنطقهایدرآسیایجنوبیازمنازعاتسیاسیمنطقه،بهویژه
منازعۀهندوپاکستانآسیبدیدهاستاماچشماندازهایهمگراییبهآهستگی
درحالبهبودهستند)Ahmed and Ghani,2007:33(.برندگاناصلی
اینهویتوهمگراییمنطقهای،کشورهایضعیفمنطقههستندکهمیتوانند

خودراازسایۀمنازعۀهندوپاکستانخارجکنند.

سوم،سارکمیتواندپلمیانکشورهایضعیفوقدرتمندآسیایجنوبی
موفق بهخود، نیزعلیرغمحفظمالحظاتمخصوص پاکستان و هند باشد.
شدهاندتاازاینکانونمنطقهایبرایتقویتپیوندهایاجتماعیواقتصادیشان
باکشورهایکوچکعضواستفادهکنند)Pattanaik,2004:427(.یعنی،
هرچندسارکتوفیقزیادیدرپیوندهندوپاکستانبههمدیگرنداشته،اماهر
یکازآنهارابهطورجداگانهبهکشورهایکوچکمنطقهپیوندزدهاست.

سرانجاماینکه،سارکبهآزادسازیاقتصادیدرکشورهایکوچککمک
باشد. بینآنها اقتصادیوهمگرایی مقدمۀشکوفایی تواند اینمی و کرده
داخلی، ناکافی حمایت ضعیف، حکومتهای مانند عواملی که حالی در
فقدانشفافیتداخلیوارتباطاتمحدودمانعرشدسارکمیشوند،آزادسازی
اقتصادیدرکشورهایعضواینسازمانباعثخوشبینیبهآیندۀآنمیگردد
)Dash,2001:215(.بنگالدش،نپالوسریالنکابهترتیبآزادترینکشورهای
آسیایجنوبیبرایوارداتمنطقهای،وهندوپاکستاننیزبهترتیببستهترین

.)Rahman,2007:59-60(کشورهادراینزمینههستند

2-3. سارک و منطقه گرایی در آسیای جنوبی از منظر کلی

آن، برایحل و تجربهکرده را متعددی ناکامیهای سارک منظرکلی، از
کشورهایعضوبایدتالشبیشتریداشتهباشند.نخستینناکامیسارکدرزمینۀ
Wadhava,(اقتصادبودهکههمگرایی»بسیارضعیفی«راتجربهکردهاست
1996:177(.اینامرعللمختلفیدارد:الف(مکملنبودنکاالهایتولیدی
روابط از تجارت تأثیرپذیری ب( آنها؛ تجاری رژیمهای و سارک اعضای
دوجانبهغیراقتصادیبهجایمنطقاقتصادیمزیتهاینسبی؛ج(تنشوفقدان
اعتمادمیانهندوپاکستانوسایرکشورهایمنطقه؛د(ترسونگرانیشایع
میانکشورهایآسیایجنوبیدربارۀنقشهژمونیکهنددرمنطقه؛هـ(فقدان
هماهنگیسیاسی؛و(وابستگیبهایاالتمتحده؛ز(پیچیدگیهایاستفادهاز
دولتها مداخلۀ ح( سفتا؛ تحقق در ناکامی و ترجیحی تجاری سیاستهای
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غفلت منطقه؛ی( اقتصادهای وحجم اندازه تفاوت اقتصادی؛ط( توسعۀ در
هند بهویژه سارک، بزرگتر اعضای خودداری اعضا؛ک( میان اختالفات از
ازانجاممسئولیتخودبرایتضمینموفقیتهمگراییمنطقهایوبهرهمندی
اعضایکوچکترازمزایایبرابر؛ل(اختالفاتسیاسیبینگروههایحاکم
واپوزیسیوندرکشورهایآسیایجنوبی؛م(همگراییبانظمجهانیبهجای
 Faizal, 2004: 347; Zaman et al. 2011: 2;( منطقهای ترتیبات
 Dash, 2001: 202; Rahman, 2007: 58; Weerakoon and
 Wijayasiri, 2002: 96, 105; Reed, 1997: 238; Dubey,
 2007: 1239; Nuruzzaman, 1999: 321; Pattanaik, 2010:

 .(672 

دوم،سارکفاقدسازوکارمشخصیبرایمدیریتمنازعهبودهودرمدیریت
قابل نقش آنها، تداوم از جلوگیری و جنوبی آسیای در موجود منازعات
شخصیت فاقد جنوبی آسیای دولتهای زیرا است؛ نکرده ایفا مالحظهای
به چندانی تعهد که میدهند تشکیل را دولتها از نظامی و بوده جمعی
هنجارهایمنطقهایندارند.عالوهبراین،تمامتصمیماتسارکمبتنیبراتفاق
از خارج را دوجانبه مسائل سازمان،صریحاً این منشور دوم مادۀ و بوده آرا
دستورکارآنمیداند.اینمنشور،سندیحداقلگرایانهبودهوتنهافضلیتاش
ایناستکهسارکرابهعنوانموجودیتقانونیمطرحمیکند.نیازبهمدیریت
منازعهازطریقهمکاریبرکسیپوشیدهنیست،اماهیچتعهدیدراینزمینه
وجودندارد)Sridharan,2008:9-12(.بنابراین،چونهیچسازوکاریدر
سارکبرایحلوفصلمنازعهوجودندارد،حفظصلحوامنیتمنطقهایبسیار
اقتصادی و اجتماعی توسعۀ بر نامطلوبی تأثیر خود بهنوبۀ این و شده دشوار

.)Mohsin,2005:37(منطقهمیگذارد

دهد پوشش را جنوبی آسیای در تقارن عدم است نتوانسته سارک سوم،
مسلط لحاظ همه از هند است. زده ضربه سارک به خود بهنوبۀ نیز امر این و
است.اندازه،جمعیتومنابعطبیعیهندبهتنهاییبزرگترازبقیۀششکشور
جنوبی آسیای در هند جغرافیایی موقعیت عالوهبراین، است. جنوبی آسیای
بسیاراستراتژیکاست،زیرادقیقاًدردلاینمنطقهواقعشدهاست.بنابراین،
هرگزنمیتواناینکشورراازهرگونهابتکاریبرایحلوفصلمنازعهکنار
گذاشت)Mohsin,2005:37(.اینوضعیتباعثاهمیتیافتننقشهژمون
منطقهایبرایتحریکهمگراییشدهاست.دراینزمینه،چهاررویکردوجود
دارد:الف(رویکردموازنۀقدرتکهدولتهادرمقابلدولتمسلطاقدامبه
گروهبندیفرومنطقهایمیکنند؛ب(رویکردمنطقهگرایی،کهدولتهابرای
محدودکردنقدرتهژموننهادهایمنطقهایتشکیلمیدهند؛ج(همراهی،
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پاداشهای به و کرده مصالحه منطقهای هژمون با ضعیفتر دولتهای که
اقتصادیونظامیدستمییابند؛د(زوالهژمونی،کههژمونرامجبورمیکند
تابرایتعقیبمنافعخودومشروعکردنسیاستهایش،نهادهایمشترکیرا
با متفاوت اماوضعیتآسیایجنوبی .)Dash,2001:204-5(طراحیکند
توانایی که است قدرتمند آنقدر نه هند زیرا است، باال رویکردهای تمام
همراهکردنسایرین،بهویژهپاکستانراباخودداشتهباشدونهآنقدرضعیف
منطقهای ابتکارات به دست آن بدونحضور بتوانند دولتها سایر که است

بزنند.

مناسبت طرح باعث منطقهای همکاری تقویت در سارک ناکامی چهارم،
دوجانبهشدهواینخودبهتضعیفبیشترسارککمککردهاست.بهعبارت
دقیقتر،ناکامیسارکدرایجادترتیباتچندجانبهبهعلترقابتهندوپاکستان
باعثشدکهدهلیواردمذاکراتدوجانبهباکشورهایمنطقهشودواینمسئله
بهنوبۀخود،فضایتعامالتچندجانبهرامحدودکردهاست.ازاینرو،برخی
تحلیلگرانپاکستانیبراینباورندکهدوجانبهگراییهندباعثناکامیسارک
شدهاست.درمقابل،هنداستداللمیکندکهبسیاریازمسائلاینکشوربا
همسایگاناشاساساًدوجانبهبودهومورددغدغۀسایرکشورهایعضوسارک
باعثشدهکهدیدگاههای ناکامیها این .)Pattanaik,2004:428(نیست
مختلفیدرموردوضعیتسارکوچشماندازآیندۀآنمطرحشودکهعبارتاند

از:

نخست،سارکفقطمکانیبرایشعاردادندرموردصلحوتوسعهدرمنطقه
در سارک کشورهای سران سخنرانیهای اگر .)Dash, 1996: 185( است
اجالسشانزدهمآنهاموردبررسیقرارگیرد،مشخصمیشودکهاغلبآنها
مسائلگوناگونسیاسی-اقتصادی با برخورد در را دستاوردهایکشورخود
را منطقهای همکاری اهمیت مجدداً رهبران، این دادهاند. شرح تروریسم و
تکرارکردند،بدوناینکهمشخصکنندچگونهبایداینهمکاریراپیشبرد.
بهعنوان»فرصتیبرایعکسگرفتن نیزمعموالً سارک ازاینرو،اجالسسران
پذیرفتن بدبینانه، توصیف این با میشود. توصیف جنوبی« آسیای رهبران
Pattanaik,( است اجتنابناپذیر حیاتاش دوران در سارک ناچیز پیشرفت
2-2010:671(.برایرفعایننقیصه،سرانسارکبایدبرنامههایخودرابیشتر

معطوفبهعملکنند.

نمیدهدکههویتی اجازه سارک اعضای متعارض دوم،هویتهایسیاسی
برای بنابراین، برمیراثمشترکاجتماعی-فرهنگیآنهاشکلبگیرد. مبتنی
برای عضو کشورهای اگر است. الزم منطقهای هویت نوعی سارک موفقیت
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باشند،پس منطقهای منافع بهدنبالتضعیف مزایایسیاسیمحدودخود تأمین
بهتراستازاینکانونکه»صرفاًمکانگفتگو«)7(میشود،کنارهگیریکنند.
نتوانستهاستبینتودههایمردمکشورهایعضو سارکبعداز25سال،هنوز
و دیپلماتها قضات، دیدارهای به آن مردمی تماسهای و کند برقرار رابطه
این .)Pattanaik, 2010: 671, 676( اشت شده محدود مجلس نمایندگان
درحالیاستکهحتیمردمهندوپاکستاندردوسویمرز،نسبتبهگذشته
هستند همدیگر با نزدیک روابط حفظ مشتاق و داشته نوستالوژیک حالت
هویت تقویت برای پتانسیل این از میتوان بنابراین، .)Dash, 1996: 190(

منطقهایبهرهبرد.

است ممکن است. مفید جنوبی آسیای سران آوردن هم نفسگرد سوم،
سارکمسائلمنطقهراحلنکند،اماوجودآنباعثمیشودکهفرصتیبرای
گردهماییمنظمسیاستگذاران،مدیرانومتخصصانوگفتگویرسمیدر
موردمسائلمهممنطقهایودوجانبهفراهمشود)Dash,1996:185(؛هرچند
نیز مدنی جامعۀ گروههای و غیرحکومتی سازمانهای قالب در مردم ورود
ضروریمینماید)Pattanaik,2004:437(.بنابراین،سارکهمزمانبایددو
مسئلهرادردستورکارخودقراردهد.ازیکسو،بایدبهجایرویکردباالبه
پایین،رویکردپایینبهباالرادرپیشبگیرد.دراینچارچوب،روابطمطلوب
ازسوی برعکس. نه منطقهایکمککند بههمکاری بینکشورهامیتواند
ایجادشود سارک بینمردمومقاماترسمیاعضای بایدنوعیهمدلی دیگر،

.)Pattanaik,2010:673(

درمجموع،بهنظرمیرسدکهسارکنتوانستهاستباعثهمکاریگستردۀ
امابرخیکارکردهایمثبتازخودبهجا منطقهایمیانکشورهاعضوشود،
برایمالقات پایگاهی الف(تشکیل از: گذاشتهکهمهمترینآنهاعبارتاند
برای محملی کردن فراهم ب( منطقهای؛ مسائل حل( نه )اگر طرح و سران
شکلگیرینوعیهویتمنطقهای؛ج(اهمیتبخشیدنبهکشورهایکوچک
منطقهوکمکبهدیدهشدنآنهادرجامعۀبینالمللی؛ود(تحریکوتشویق

اعضابهآزادسازیاقتصادی.

3. نهادهای ویژة تجارت

آسیایجنوبیپیشتردرزمینۀنهادهایتجاریمنطقهایبادومشکلعمده
مواجهبود.ازیکسو،میزانتجارتقانونیدردروناینمنطقهبسیارپایینبود

7  talking shop
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)Dash,1996:201(وازسویدیگر،تااواسطدهۀ1990نهادتجاریویژه
وفراگیریدراینمنطقهوجودنداشت.اینامر،تاحدودیازموانعتجاری
گستردهدراینمنطقهنشأتمیگرفت.موانعتجاریعبارتاندازسیاستهاو
عواملیکهتجارتبینالمللیرامحدودمیکنند.اینموانع،شاملتحریمها،

محدودیتهایواردات،مجوزهایوارداتو...است.

ازجملهموانعتجاریموجوددرآسیایجنوبی،میتوانبهمواردزیراشاره
و منازعات ب( دموکراسی؛ و امنیت مقولههای به مربوط موانع الف( کرد:
Alam et al.,2011:121-(تنشهایدوجانبۀجاریمیانکشورهایعضو
2(؛ج(باالبودننرختعرفهها؛د(باالبودنهزینههایحملونقل؛هـ(موانع
مرزی؛و(فقداننظامهماهنگحملونقل؛ز(ضعفدرزمینۀتخلیهوبارگیری
بنادر؛ط(رویههایگمرکی و نقلدریایی و کاالها؛ح(دشواریهایحمل
 Wilson and(رویههایغیرشفافمدیریتیدرامورگمرک)پیچیده؛وی

.)Otsuki,2007:4

بنابراین،کشورهایآسیایجنوبیباعلمبهمزایاینهادهایتجاریوبرای
رفعموانعتجاریموجود،چندسالبعدازتأسیسسارک،بهفکرایجادنهادهای
توافقات به اکنون اینکشورها نتیجه، در افتادند. بینخود تجاری تخصصی
تجاریمتعددیرسیدهوبرمبنایآنتسهیالتمتعددیراکسبیابرنامهریزی
کردهاند.اینتسهیالترامیتوانبهچنددستهتقسیمکرد:الف(اقداماتسیاسی
واقتصادی،مانندارائۀوضعیتدولتکاملهالوداد،اصالحنهادهایاقتصادی،
کاهشدرنرخبرخیتعرفهها،کاهشمالیاتبرواردات،اصالحاتگمرکیو
...؛ب(تسهیالتمبتنیبرمقرراتسازمانجهانیتجارت؛ج(تسهیالتناشی

ازاصولسپتا)Alam et al.,2011:122-6(؛د(تسهیالتناشیازسفتا.

قبلازورودبهاینموافقتنامههایجامع،الزماستبهترتیباتفرومنطقهای
ودوجانبۀتجاریموجوددرآسیایجنوبیاشارهشودکهازجملۀآنهامیتوان
اقتصادی همکاری و بنگالدش-بوتان-هند-نپال)8( رشد چهارجانبۀ ابتکار به
آسیای اشارهکرد.عالوهبراین،کشورهای بنگالدش-هند-سریالنکا-تایلند)9(
جنوبیتالشکردهاندکهباترتیباتگوناگون،همکاریتجاریدوجانبهمیان
خودراگسترشدهند.ازجملهاینترتیباتمیتوانبهموافقتنامههایتجاری
هند-افغانستان ،)1981( هند-مالدیو ،)1991( هند-نپال ،)1995( هند-بوتان
،)2002( پاکستان-سریالنکا پاکستان-نپال، ،)1998( هند-سریالنکا ،)2003(
8  Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Growth Quadrangle 
Initiative (BBIN-GQ)
9  Bangladesh-India-Sri Lanka –Thailand Economic 
Cooperation (BIS t-EC)
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مشاهده همانطورکه کرد. اشاره سریالنکا-مالدیو و )2006( هند-بنگالدش
میشود،همهندوهمپاکستانباسریالنکاموافقتنامۀتجارتآزاددارندو
موافقتنامههای طریق از جنوبی آسیای اقتصادهای پیشرفتهترین بدینترتیب،
 Wilson and Otsuki, 2007: 9;) هستند ارتباط در هم با دوجانبه
Weerakoon, 2010: 86; Mel, 2010: 89)دراینبین،هندوپاکستان
تجاری موافقتنامهی هیچ همدیگر، به کاملهالوداد اعطایوضعیت از غیر به

قابلتوجهیندارند.

همانطورکهدرباالبیانشد،کشورهایآسیایجنوبیطیدهههایگذشته
تالشکردهاندتاروابطخودرادرقالبترتیباتتجاریدستهجمعینیزسامان
دهندودراینراستا،سپتا)ترتیباتتجارتترجیحیسارک(وسفتا)منطقهتجارت
آزادآسیایجنوبی(راطراحیکردهاندکهبهترتیبدرزیربررسیمیشوند.

3-1. سپتا

اقتصادی همگرایی از حمایت فرایند در جنوبی آسیای گام نخستین سپتا
نکرد کسب مالحظهای قابل موفقیت زمینه این در اما بود، منطقهای
ترجیحی تجارت ترتیبات راهاندازی تصمیم .)Weerakoon, 2010: 73(
البته، اتخاذشد. نودرمه1995 اینسازماندردهلی سارک،درنشستسران
تصمیماولیهدراینمورددرنشستسرانسارکدرداکادرسال1993گرفته
شدودرهشتمیناجالسسراناینسازماندردهلینو،جزئیاتعملیاتیآن

.)Wadhava,1996:173-4(موردبحثوبررسیقرارگرفت

از: بودند عبارت جنوبی آسیای ترجیحی تجارت ترتیبات اساسی اهداف
توسعۀتجارتازطریقتوسعۀاقتصادهایملی،فراهمکردنفرصتهایشغلی
این .)Bhattacharya, 2001: 286( باالتر زندگی سطح تأمین و بیشتر
درونمنطقهای تجارت آزادسازی برای گستردهای قوانین حاوی موافقتنامه
ایجادمنطقۀآزاد بهسمت بود)Chengappa,1999:446(ونخستینگام
تجارییااتحادیۀگمرکییادیگرانواعمناطقتجاریآزادترمحسوبمیشد

.)Wadhava,1996:175(

میان مذاکره دور سه طی شد، اجرایی 1995 سال در اینکه از بعد سپتا
اعضایسارک،گسترشیافت.نخستیندوردرسال1996برگزارشدونتیجۀآن
موافقتاصولیاعضابرایگسترشتجارتدرقالبموافقتنامۀتجارتآزاد
آسیایجنوبیبود.دومیندورمذاکراتدرسال1997وسومیندورآندر
سال1998برگزارشد)Weerakoon and Wijayasiri,2002:95(.در
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نتیجۀاینمذاکرات،امتیازاتیدرمورد3857خطتعرفه10شاملامتیازاتویژه
Weerakoon,(ارائهشد)2762خطتعرفه(بهکشورهایکمترتوسعهیافته)11(
2010:73(.اماهنوزهمتعرفههانسبتبهمیانگینجهانیباالبودند؛زیرااین
تعرفههاتااواسطدهۀ1980بهطورمیانگینحدود70درصدبودودراواخر
دهۀ1990بهحدود35درصدرسید.سپس،تعرفههایمزبورتاسال2005به

.)Ahmed and Ghani,2007:31(حدود28درصدکاهشیافتند

سپتا»منحصراً«بهتجارتکاالمیپرداخت.درچارچوباینموافقتنامه،
کشورهایعضوبهترتیبامتیازاتیرادرزمینۀاقداماتتعرفهای،شبهتعرفهای)12(
وغیرتعرفهایبرایهمدیگرقائلمیشدند.آنهادرموردسرعتآزادسازی
تجاریوتعییناقالمیکهازامتیازاتتعرفهایبرخوردارمیشد،مختاربودند
)Khan, et al.,2009:73(.بنابراین،مؤلفههایسپتاعبارتبودنداز:تعرفهها،
 Alam(شبهتعرفهها،اقداماتغیرتعرفهای،واقداماتمربوطبهتجارتمستقیم
در آن واقعی پوشش به سپتا، نقطهضعف مهمترین اما .)et al., 2011:120
زمینۀامتیازاتتضمینشدهبرایتجارتترجیحیبرمیگشت.طبقارزیابیهای
6/2 تنهاحدود کمترتوسعهیافته ازکشورهای واردات مورد در سپتا موجود،
8/4 حدود فقط عضو کشورهای سایر مورد در و تعرفهای خطوط درصد
درصدآنهاراپوششمیداد.بدینترتیب،کاالهاییکهباامتیازاتسپتاوارد
کشورهایآسیایجنوبیمیشدند،مجموعا15ًدرصدکاالهایوارداتیاین

.)Weerakoon,2010:73-4(کشورهاراتشکیلمیدادند

درمجموع،کشورهایعضوسپتابهعللگوناگون،بهاهدافخوددست
نیافتند.ایندالیلعبارتانداز:الف(تنهاکاالهایمعدودیازامتیازاتتجاری
برخوردارشدند؛ب(تعدادبسیارمعدودیازاینکاالهاواقعاًواردمیشدند؛
ج(اکثریتکاالهایدارایامتیازاتتجاریاصاًلازهیچمنبعیواردنمیشدند
)Bhattacharya,2001:287(.عالوهبراین،سپتاازمدیریتاختالفاتاعضا
برسرمسائلتجاریناتوانبود)Khan, et al.,2009:74(.اینمسئلهباعث

میشدکهسپتانقشمعنیداریدرروندمنطقهگراییایفانکند.

3-2. سفتا
10  tariff lines
آسیای کمترتوسعهیافتۀ کشورهای برهه، این در :Leas t Developed Countries  11
جنوبی،شاملبوتان،بنگالدشونپالمیشدندکهبعدازورودافغانستانبهسارک،اینکشورنیزبه
جمعآنهاافزودهشد.اماهند،پاکستان،مالدیووسریالنکادرایندستهازکشورهایآسیایجنوبی

نمیگنجند.
  12para-tariff
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فرایند تقویت برای جنوبی آسیای کشورهای سپتا، ضعف به توجه با
شده اجرایی 2006 ژانویۀ اول از که کردند سفتا ایجاد به اقدام منطقهگرایی
است.یکیازبحثهایرایجیکهدرحمایتازسفتابیانمیشود،حجمقابل
است آن باالی هزینههای و منطقه کشورهای میان غیررسمی تجارت توجه
)Panagariya,2007:183(.بهعبارتدقیقتر،بهمیزانیکهتعرفههایباال
آسیای در غیرقانونی تجاری کانالهای از استفاده باعث غیرتعرفهای موانع و
جنوبیمیشود،موافقتنامههایتجارتآزاددوجانبهوچندجانبهباعثهدایت
Taneja,2004:(جریانهایتجاریغیرقانونیبهکانالهایرسمیخواهدشد
5367(.بااینرویکرد،درابتداخوشبینیزیادینسبتبهموفقیتسفتاوجود

داشت.

سپتاازرویکردفهرستمنفیپیرویمیکند.براساساین سفتابرخالف
تمام برای را وارداتی تعرفههای تمامی جنوبی آسیای کشورهای رویکرد،
حساس13، فهرست در موجود موارد جز به عضو، کشورهای سایر کاالهای
حذفمیکردند.خصلتهایکلیدیاینموافقتنامهبهمسیرهایموجوددر
مربوط مبدأ15 مقررات و تعیینکاالهایحساس تعرفهها)14(، برنامۀآزادسازی
میشود)Weerakoon,2010:74(.عالوهبراین،سفتاسازوکارجامعتریرا
خالف بر و نهاده پیش درونمنطقهای اقتصادی همکاری به دستیابی برای
Khan, et al.,2009:(سپتا،رویکردروشنیدرموردآزادسازیتجاریدارد
74(.امانقاطضعفآننیزازهمینابتداشروعمیشود.امتیازاتتعرفهایسفتا
عمدتاًدرموردکاالهاییاستکهدربینکشورهایعضوقابلتجارتنبوده
تجاری عادی روابط احیای از پاکستان هستند.همچنین، منفی فهرست در یا
اکراهدارد.اینکشوربراینباوراستکهالبیتجارتنبایدبرسیاستمدون

.)Pattanaik,2004:433(پاکستاندرموردکشمیرتأثیربگذارد

درهرحال،سفتابهشیوههایمختلفمیتواندبهرویههایمنطقهگراییآسیای
جنوبیکمککندکهازجملۀآنهامیتوانبهمواردزیراشارهکرد:الف(سفتا
13  sensitive lis t
  14Tariff Liberalization Program
rules of origin 15: مقرراتمبدأبحثمهمیدرترتیباتتجارتآزادبودهوکارکردهای
نتیجه، بهکشورهایعضوودر متعددیدارد.مهمترینکارکردآنمحدودکردنسودترجیحات
تشویقتوسعۀصنعتیدرآنهاست.مقرراتمبدأممکناستپیامدهایمثبتیامنفیداشتهباشد.از
جملهپیامدهایمثبتآنمیتوانبهجلوگیریازانحرافتجاری )trade deflection(، تسهیل
ارزشافزایی،وافزایشحجمتجارتدرونمنطقهایاشارهکرد.درمقابل،مقرراتمبدأممکناست
بهترین در شود. ناکافی تولید و باال هزینههای باعث و کرده جلوگیری درونمنطقهای تجارت از
اندکیرابرای باشدوفضای قابلپیشبینی،عملیوساده بایدآزاد،شفاف، حالت،مقرراتمبدأ
حزماندیشیاجراییواگذارکند.مقرراتمبدأسفتاکموبیشمشابهباسایرموافقتنامههایتجارت

.)Weerakoon, 2010: 75-6( آزادمنطقهاست
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میتواندماننداجتماعاقتصادیاروپا16کهآلمانوفرانسهرابههمنزدیککرد،
باعثارتقایپیوندهایسیاسیبهترمیانکشورهاهمسایهدرآسیایجنوبی،به
ویژههندوپاکستانشودوبهکاهشمنازعاتکمککند؛ب(سفتامیتواند
بهانتقالتجارتاینمنطقهازکانالهایغیررسمیبهکانالهایرسمیکمک
در محصور مناطق مالحظات به پراختن برای کانونی میتواند سفتا ج( کند؛

.)Ahmed and Ghani,2007:33(خشکیمنطقهباشد

یکیازمهمترینشروطسفتا،رویکردآندرموردبخشهایحساساست.
منطقیاستکههرکشورینسبتبهبرخیصنایعخودحساسبودهونمیتواند
آنهاراحتیباکشورهایضعیفهمسایهواردرقابتکند.ویژگیمهمسفتادر
مقایسهباسایرموافقتنامههایتجارتآزادموجوددرمنطقه،ایناستکهبه
اعضااینامکانرامیدهدکهدرموردسقفاقالمموجوددرفهرستمنفیبا
هممذاکرهکنند.درابتدا،تالشمیشدکهاینسقفبسیارلیبرالودرحدود
دهدرصدکلخطوطتعرفهای)یعنی5224خطتعرفه(تعیینگردد،امانهایتاًبه
20درصدآنهارسید.ایننشانمیدهدکهفهرستمنفیهرکشوربسیارباال

.)Weerakoon,2010:76-7(است

دومینخصلتمهمسفتا،بهمبحثتسهیالتتجاری17برمیگردد.دراین
آسیای در است. برخوردار ویژهای اهمیت از تجارت کریدورهای مبحث،
جنوبی،اینکریدورهانسبتاًمعدودبودهوازچندمسیراصلیتشکیلمیشود
پیشاور-الهور- دهلی-گجرات، دهلی-بمبئی، به میتوان آنها جملۀ از که
کراچیو...اشارهکرد)Arnold,2007:201(.اهمیتسفتادرموردتسهیالت
نسبت موافقتنامه، این سوم مادۀ در عضو دولتهای که است این تجاری،
برنامهریزی شامل تسهیالت این میدهند. تعهد تجاری تسهیالت گسترش به
... استانداردهاو نقل،هماهنگکردن برایهمگراییدرسیستمهایحملو
میشود.تعریفتسهیلتجاری،بستهبهبستراقداماتموردنظرمتفاوتاست.
دررویکردحداقلی،تسهیلتجاریصرفاًبهتدارکاتموجودبرایانتقالکاالها
ازبنادریامراکزبازرسیگمرکیدرمرزهایملیاشارهدارد،امادررویکرد
گستردهترشاملاصالحونوسازیبنادر،سادهسازیمقررات،هماهنگسازی
استانداردها،ورژیمهایگمرکیمیشود.درتماماینحوزههابایدباگسترش
 Wilson(استفادهازفناوریاطالعات،هزینۀحملونقلتجاریکاهشیابد

.)and Otsuki,2007:5,9

بنابراین،مسائلاصلیمربوطبهتسهیالتتجاریبهدودستهتقسیممیشوند
مسائل الف( از: عبارتاند دودسته این دارد. ازآنهاچندجزء هریک که
16  European Economic Community
17  trade facilitation
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مربوطبهدروازههایتجارت18،کهشاملگمرکوتشریفاتمرزیمانندموانع
و کارامدی و تنظیمکننده، نهادهای کارامدی مقررات، شفافیت غیرتعرفهای،
توانمندیلجستیکیبنادر،فرودگاههاوگذرگاههایمرزیزمینیمیشوند؛ب(
مسائلمربوطبهپشتمرزها19،کهشاملکیفیتوهزینههایزیرساختیحمل
ونقل،دسترسیبهحملونقلچندوجهی،کیفیتوحمایتلجستیکیدر
مناطقداخلیکشور،مانندتسهیالتانبارداری،وکارامدیوشفافیتمقررات
شهری خطوط یا ایالتی گذرگاههای یعنی کشور، درون مرزی گذرگاههای

.)Roy and Banerjee,2010:111(میشوند

هرچندتسهیالتتجاریمیتواندمجموعۀگستردهایازهزینههاییراکه
کلزیرساختهایمبادلۀاقتصادیتحمیلمیکنند،پوششدهد،امامیتوان
آنهارادردوموردمهمترخالصهکرد:الف(مسائلنظارتیمجاریوارداتی،
شاملمقرراتاستنادیوکاربردفناوریاطالعاتومقرراتامنیتیدرحمایت
ازشهروندانومصرفکنندگان؛ب(زیرساختهایلجستیکیوحملونقل،
کارامدی شامل کاالها، داخلی جابهجایی در هم و فرامرزی تجارت در هم
Roy and Banerjee,( باربری هزینۀ و ریلی، و زمینی راههای بنادر،
21-2010:113(.انتخاببهترینمسیربرایتجارت،بهویژگیهایکاالونیز
حساسیتبازاربهزمانوهزینهبستگیدارد.محمولههایگرانقیمت،معموالً
در کامیون از استفاده با بیشتر علت، همین به و بوده زمانحساس مقولۀ به
مسیرهاینزدیکوحملونقلهواییدرمسیرهایبینالمللیجابهجامیشوند.
درمقابل،محمولههایارزانقیمتبیشترباقطاروکشتیحملونقلمیشوند،
زیرانسبتبههزینهحساسترهستند.درموردمحمولههایباقیمتمتوسطنیز

.)Arnold,2007:201(ترجیحاتبازارنهایینقشایفامیکند

حاضر حال در بوتان، و افغانستان جز به جنوبی آسیای کشورهای اغلب
تاحدودزیادی بهگمرکها الکترونیکیدادههایمربوط انتقال از استفاده با
نظارتی مقررات بعد در تجارت تسهیل به امر این و »کاغذبازی«رهاشده از
گمرکهاکمکمیکند،اماهنوزهماقتصادهایبزرگآسیایجنوبی،یعنی
ترخیص برای نیاز مورد روزهای تعداد لحاظ به بنگالدش، و پاکستان هند،
کاالهاازگمرک،پایینترازمیانگیناقتصادهایکمدرآمدوبسیارپایینتراز
انتقالالکترونیکیدادههایمربوطبه میانگینچینهستند.اینیعنیعلیرغم
امورگمرکی،کشورهایآسیایجنوبیهنوزهمبایدبرایکاهش»سندبازی«

.)Roy and Banerjee,2010:114(دستبهاصالحاتبیشتریبزنند

آسیای ترابری نظام در مهمی جایگاه دریایی نقل و حمل سنتی، طور به
Gateway issues  18

 Behind-the-border issues  19
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از سارک بینالمللیمیاناعضای ازتجارت جنوبیداشتهاستوبخشمهمی
اینمسیرانجاممیشود)Rahmatullah,2010:180(،اماحملونقلزمینی
مهمترینمسیرتجاریمیانکشورهایسارکاست.علیرغمحجمباالیرفتو
آمددراینمسیرها،اغلبآنهاکمظرفیتوکمکیفیتبودهوتنهاچندجادۀ

.)Arnold,2007:202(دوطرفهباظرفیتمحدودوجوددارد

الف(فقدان بامشکالتزیرمواجهاست: هنددرزمینۀتسهیالتتجاری
مسیرهایچندوجهیواستفادۀضعیفازشبکهریلیموجود؛ب(ناکارامدی
اجراییدربنادر؛ج(فقدانمراکزمحمولههایهواییدرنزدیکبنادربزرگ
کشور؛هـ(فقدانشبکۀحملونقلآبیداخلیکارامدعلیرغمپتانسیلموجود؛
نیزمانندسایرکشورهای ایالتها.پاکستان ناکارامدیگذرگاههایمرزی و(
آسیایجنوبیازعدمهمپوشانیشبکۀحملونقلوفقدانهمگرایینهادینه
بینوزارتخانههاوگروههایمختلفبرنامهریز،ناظریاکنترلکنندۀنظامهای
 Roy and( میبیند آسیب خود جادهای و ریلی هوایی، دریایی، ترابری
Banerjee,2010:125-6(.هندوپاکستاندرمیانکشورهایآسیایجنوبی
اولویتمسافربری اغلبآنها اما بیشترینشبکههایراهآهنهستند، دارای

.)Arnold,2007:206(دارند

عمده نقص سه تجاری تسهیالت بخش در جنوبی آسیای مجموع، در
دارد:الف(نقصخدماتی20،کهباعثشدهزیرساختهایمنطقهپاسخگوی
رشدافتصادوجمعیتنباشد.بههمینعلت،قطعیبرقوآبهموارهدرهند
سریالنکا و هند فقیر مناطق در روستایی راههای و میدهد رخ بنگالدش و
غیرقابلاستفادهاست.هندطیدهسال،یعنیاز1998تا2008،فقطششهزار
دوره همین در کهچین حالی در است، ساخته بزرگراهچهاربانده کیلومتر
است؛ب( تاششباندهساخته بزرگراهچهاربانده کیلومتر هزار از35 بیش
نقصسیاسی21،کهدرقیمتگذاریغیراصولی،ادارهوپاسخگوییبهبخش
فقیرجامعه،ومدیریتضعیفهزینههامشهوداست؛ج(نقصهمکاری22،که
باعثشدههندفقیرازنظرانرژینتواندازمنابعغنیانرژیکشورهمسایهاش،
یعنینپالبهرهبرد)Ahmed and Ghani,2010:58(.باوجوداین،آسیای
پیشرفتچشمگیری نقلدریایی اخیر،درزمینۀحملو جنوبیطیدهههای
کردهاند تجربه را رشد کمترین سریالنکا و پاکستان بین، این در اما داشته،

.)Arnold,2007:208(

سومینویژگیمهمسفتابهبحثتعرفههابرمیگردد.طبقبرنامۀآزادسازی
 service deficit  20
 policy deficit  21

 cooperation deficit  22
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تعرفهها،کشورهایعضودرموردکاهشتعرفههاتعهددادند.طبقاینتعهد،
30 تا سال دو راطی موجود تعرفههای کمترتوسعهیافته، قرارشدکشورهای
درصدکاهشدادهوطیهشتسالبعدازآن،سطحتعرفههارابهصفرتاپنج
درصدبرسانند.درمقابل،مقررشدکهبقیۀکشورهاتعرفههایموجودراطی
دوسالتا20درصدکاهشدادهودرپنجسالبعدازآن،بهحدودصفرتا5

.)Weerakoon,2010:74(درصدبرسانند

که نیست مشخص نخست، است. مواجه متعددی چالشهای با سفتا اما
آسیای برخیخصلتهای آن. منحرفکننده24 یا است تجارت23 موجد سفتا
جنوبی،مانندکوچکبودنبازارآندرمقایسهبابازارجهانییاحمایتگرایی
عمدتاً سفتا که میآورد وجود به را احتمال این سارک، اعضای میان موجود
تجارترامنحرفکند.دوم،استثناپذیریبرخیبخشهاازمقرراتتجارت
آزاد،بهاقتصادسیاسیمنطقهآسیبواردکردهوبهبرخیالبیهایاقتصادی
اجازهمیدهدتادرانتخاببخشهایمستثناتأثیربگذارند.سوم،سفتامحدود
جهانی تجاری توافقات بر حاکم جریان حالیکه در است، کاال تجارت به
نیز اقتصادی همکاری حوزههای سایر و سرمایهگذاری، تجارتخدمات، به
میپردازد.عالوهبراین،سفتادرحالیازبخشخدماتغفلتمیکندکهنتایج
رفاهیتجارتدراینبخشبرایآسیایجنوبیبیشازنتایجتجارتکاالاست
)Ahmed and Ghani,2007:33-5; Weerakoon,2010:79(.چهارم،
دورۀاجراییشدنسفتابسیارطوالنیبودهوتا2016طولمیکشد.پنجم،هیچ
Dubey,2007:1238;(ندارد برایحذفموانعغیرتعرفهایوجود تعهدی
سپتا مانند نیز سفتا Weerakoon,2010:78(.ششم،سازوکارحلاختالف
Khan,(بودهورویۀنهادییاحقوقیمشخصیبرایآناندیشیدهنشدهاست

.)et al.,2009:74-5

تکامل در تاکنون سفتا موجود، شواهد و باال چالشهای به توجه با
سفتا است.عالوهبراین، بوده ناکام جنوبی آسیای در منطقهگرایی پویشهای
تحتالشعاعموافقتنامههایدوجانبهمیانکشورهایآسیایجنوبیقرارگرفته
.)Weerakoon,2010:85(کهممکناستآنراازحیزانتفاعخارجکند
اقتصادی همگرایی که رسیدهاند نتیجه این به صاحبنظران بعضی بنابراین،
.)Weerakoon,2009:162(منطقهایدرآسیایجنوبیدچاررکوداست
کشورهای میان آن واقعی حجم نشانگر تجارت، رسمی آمارهای هرچند
از تجارتدرونمنطقهایآسیایجنوبی اساسی وبخش نبوده آسیایجنوبی
وکشورهایطرف مرزی قاچاق شبکههای از اعم غیررسمی، مجاری طریق

trade creating  23
 trade diverting  24



115

سومانجاممیشود)Khan,et al.,2009:79(،امادرهرحال،سهمتجارت
ناچیز بسیار برونمنطقهای تجارت به نسبت جنوبی آسیای در درونمنطقهای
است)Arnold,2007:196(.موانعتعرفهایوغیرتعرفهایکهدرباالاشاره
شد،تاحدودزیادیمانعرشدتجارتدرونمنطقهایدرآسیایجنوبیشدهو
آنرابهمنابعفرامنطقهایهدایتکردهاست)Khan, et al.,2009:83(.این

امردرموردهندوپاکستانبرجستهترازسایرکشورهااست.

جنوبی، آسیای در اقتصادی همگرایی برای اخیر سالهای در هند عالقۀ
در همگرایی نوع هر جداییناپذیر جزء کشور این اما است، یافته کاهش
نپال، مانند کشورهایی منطقهای تجارت درصد 90 از بیش است. منطقه این
باهندشکلمیدهد.حتیدو سریالنکاوبنگالدشراتجارتدوجانبۀآنها
بنابراین،همگرایی است. هند با آسیایجنوبی در پاکستان تجارت سومکل
اقتصادیدرآسیایجنوبیازپیوندهایدوجانبهباهندتشکیلمیشود.پاکستان
و تقویتکرده منطقۀآسیایشرقی با را ترتیباتتجاریخود مانندهند، نیز
پاکستان اماحضور مالزیموافقتنامۀتجارتآزاددارد. با باچینوهم هم
در الگوی اساسی ویژگی واقع، در است. آسیایجنوبیکمرنگ اقتصاد در
حالظهورهمگراییدرآسیایجنوبی،غیبتپاکستاندرشبکۀروبهتکامل
موافقتنامههایدوجانبهومنطقهایاست.تنهاطرحتجاریبینهندوپاکستان،
روابط در نیز این اما است. جنوبی آسیای آزاد تجارت منطقۀ موافقتنامۀ
دوجانبۀاقتصادیبینهندوپاکستاندچارمشکلشدهاست.براینمونه،بعداز
پایانمذاکراتمربوطبهاینموافقتنامه،مصوبهایکهپاکستاندراینرابطه
منتشرکرد،دارایالحاقیهایاستکهبراساسآنوارداتپاکستانازهنددر
حدهمانفهرستمثبتقبل،یعنی1075موردقابلوارداتباقیمیماند.این
باید اماپاکستانتأکیدکردکهاولهند اعتراضهندواقعشد، تصمیممورد
موضوعموانعغیرتعرفهایرااصالحکند.تازمانیکهاینتنشهایدوجانبهبر
ترتیباتآزادسازیمنطقهایاثرمیگذارد،منطقۀتجارتآزادآسیایجنوبیاز
سایرترتیباتتجارتترجیحیعقبخواهدبود.بهنظرمیرسدهندواقعاًتمایل
داردکهبهسایراقتصادهایآسیایجنوبیاجازهدهدتادسترسیغیرمتقارنبه
بازارشداشتهباشندوهمزمانمنافعتجاریاشرادرمنطقۀگستردهترآسیای
قالب در درحالیکههمگراییآسیایجنوبی بنابراین، دنبالمیکند. جنوبی
موافقتنامۀتجارتآزاداینمنطقهوسایرموافقتنامههایتجاریومنطقهای
درحالرخدادناست،بهنظرمیرسدپاکستانکاماًلدرحاشیۀاینتحوالت

.)Weerakoon,2009:164-7(قرارگرفتهاست

عظیمشان، جمعیت و اقتصادها بزرگ حجم علت به پاکستان و هند
Amin,(بیشترینپتانسیلهمگراییاقتصادیدرآسیایجنوبیراداراهستند
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البتهدرحالحاضر پتانسیلهندغیرقابلاغماضاست. 2010:323(.بهویژه،
نیزهندمهمترینشریکتجاریتمامکشورهایآسیایجنوبیدراینمنطقه
بودهومنطقهگراییدرآنجا،اساساًبهمعنایدسترسیهندبهبازاردوجانبهاست
)Weerakoon,2009:156(.هندبهتنهایی80درصدتولیدناخالصداخلی
منطقهراتشکیلمیدهد.بهعلتحجماقتصادهندوتسلطتاریخیآنبرمنطقه،
دوجانبه آزاد تجاری ترتیبات مجازکردن از آسیایجنوبی، سایرکشورهای
باهندرابهعنوانآخرینگزینه هراسدارند.همۀکشورهایمنطقه،تجارت
درنظردارند،زیرااحساسمیکننداگرهمگراییمنطقهایتسریعشود،هندبه

.)Amin,2010:332(سرعتبراقتصادهایآنهامسلطخواهدشد

جنوبی آسیای منطقهگرایی مورد در متفاوت دیدگاه سه مجموع، در
آیندۀ دارند تأکید که خوشبینان رویکرد الف( دارد: وجود سفتا قالب در
همگراییمنطقهایدرقالبموافقتنامۀتجارتآزادآسیایجنوبیروشنبوده
ودستاوردهایاقتصادیآن،بهویژهبرایاقتصادهایکوچکتراینمنطقهبسیار
مهماست؛ب(رویکردبدبینانکهمعتقدندموافقتنامۀمزبورنتیجۀمثبتیبههمراه
پیامدهای منطقه، در یکجانبه تجاری آزادسازی و رفاه برای حتی و نداشته
منفینیزدرپیدارد؛ج(رویکردبینابینیکهمعتقدندهرچنددستاوردهایبالقوۀ
اینموافقتنامه،ازآزادسازییکجانبهکمتراست،امانمیتوانازمزایایآن

.)Bandara,2004:71(برایکشورهایکوچکمنطقهچشمپوشیکرد
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بعدازجنگجهانیدوم،موجیازهمکاریوهمگراییدرمناطقمختلف
بهراهافتادکهبهعنوان»منطقهگرایی«مشهورشد.اینوضعیت،همزمانباپایان
جنگسرددچارتغییروتحولشدومناطقگوناگونتالشکردندکهنهادها
ودستورکارهایپیشینرامتناسبباشرایطجدیدبازنگریکنند.مجموعاین
تحوالتباعثچرخشهایاساسیدرمبانیورویکردهایمنطقهگراییشد
هر تقریباً مناطقیکه از نهادهاند.یکی نام نو« »منطقهگرایی را برخیآن که
دووضعیتمذکورراتجربهکرد،آسیایجنوبیبودوکشورهایاینمنطقه،
متناسبباهردوره،اقدامبهنهادسازیمنطقهایکردند.مهمتریننهادهاییکه

دراینچارچوبدرآسیایجنوبیشکلگرفت،سارک،سپتاوسفتابود.

هدفاصلیمقالۀحاضر،اینبودکهنشاندهدنهادهایباالچهنقشیدر
تسهیلهمکاریوهمگراییمنطقهایدرآسیایجنوبیداشتهاند.مرورمنشورها
واساسنامههاینهادهایمذکورومقایسهآنبارویۀآنها،نشانمیدهدکه
درتأمیناهدافتعریفشده،موفقیتچندانیبهدستنیاوردهاند.دراینبین،
سارکباتوجهبهاجالسهایسالیانۀمنظمومالقاتسرانکشورهایعضو،تا
ارتقایموقعیتکشورهایضعیف برای بهعنوانکانونی حدودیموفقشده
منطقهوابزاریبرایهویتبخشیمنطقهایعملکند،امادونهادسپتاوسفتابه
خاطرنارساییهایقانونیوموانععملی،نقشچندانیدرمنطقهگراییآسیای

جنوبیایفانکردهاند.
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