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چکیده
سازمان همکاریهای منطقهای جنوب آسیا ،سارک ،از جمله سازمانهای منطقهای میباشد
که در سال  5891توسط هشت کشور هن  ،پاکستان ،بنگالدش ،سریالنکا ،نپال ،مال یو ،بوتدان
و افغانستان ،با ه ف همکاریهای هرچه بیشتر اقتصادی و سیاسی به منظور سدرتت بششدی ن
به رش اقتصادی ،تب یل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و استفاده از تمامی امکاندا
بالقوه منطقه جهت تسریع در برنامههای اجتماتی و توسدهه کشداورزی ،رسدی ن بده تفداه از
طریق مذاکره در موارد اختالف و تحکی همکاری بین کشورهای تضو در رابطه با مسائل بدین
المللی و ...شکل گرفت .تشکیال مدذکور دردد د گسدترش هرچده بیشدتر همکداری هدا در
چارچوب اتحادیه و بر مبنای احترام به اددول حاکمیدت برابدر ،تمامیدت سدرزمینی ،اسدتقالل
سیاسی و ت م دخالت در امور داخلی دیگر دولت ها بدر آمد ا امدا تلیدرص اددول و اهد اف
واالیی که در ابت ا برای خود ترسی نموده ،در ترده تمل بده سدبب وجدود توامدل واگدرا در
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درون پیمددان از قبیددل اختالفددا اررددی و مرزی اختالفددا هند بددا پاکسددتان و پاکسدتان بددا
افغانستان) ،م اخلهگری ق ر های برون منطقهای ،ساختار نامتوازن ق ر در منطقه ،بی ثبداتی
داخلی کشورهای تضو و نیز موقهیت جغرافیایی اتضای پیمان سارک ،در تحقدق همگرایدی و
منطقه گرایی با مشکل مواجه ش ه است.
این مقاله سهی دارد تا یکی از ترتیبا منطقهای تحت تنوان پیمان سارک را مورد بررسدی
قرار داده و به شناسایی توامل همگرا و واگرا در قالب این اتحادیه پرداخته و کلیت موردو را
در راستای منطقهگرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار ده .

واژگان کلیدی :پیمان سارک ،همگرایی ،منطقهگرایی ،واگرایی ،جهانی ش ن
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مقدمه
پس از تحقق دولت ملتها و شکلگیری نظدامهدای سیاسدی ،لدزوم برقدراری روابدط
بین الملل به منظور مرتفع نمودن نیازهای تجداری و اقتصدادی میدان دولتهدا ،نظدامهدای
سیاسی را ک ک به فکر اتمال راهکارهایی به منظور از بین بردن مواندع تجداری میدان
واح های اقتصادی در یک منطقه متمایل نمود و زمینهسازی جهت تحقق منطقهگرایدی

1

فراه گردی آقابششی و افشاری راد.)755 :3131 ،
به مرور زمان و همگام با تقویت منطقهگرایی در ترده بینالمللی ،شرایط حاک بدر
فضای بینالملل بر پ ی ه منطقه گرایی اثر گذار بودا بطوریکه ،در دوران جنگ سدرد بده
دلیل وجود نظام دوقطبی ،منطقه گرایی ،متدثثر از ایدن نظدام دوقطبدی ،حدول دو کشدور
آمریکا و شوروی تحقق پی ا نمودا ب ین دور

که منطقهگرایی در راستای پیوستن بده

یکی از دو بلوک شرق شوروی) و یا صرب آمریکا) شکل گرفت.
پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای پیروز در جنگ به این جمعبند ی رسدی ن کده
ررور

سازماندهی سازوکارهای منطقهای برای اجتناب از جنگ ،امری اجتنابناپدذیر

است .از آنجا که نتایج جنگ دوم جهانی برای بسیاری از کشورهای جهان مشاطرهآمیدز
بودا کشورهای فاتح تالش نمودن تا زمینه همبستگی رفتاری و کارکردی کشورها را به
وجود آورن ا بر این اساس ،منطقه گرایی بهنوان گزینهای که یکپارچگی سداختاری بدین
کشورها را افزایش داده و از سوی دیگر انگیزه آنان را برای مشارکت در حوزه منطقهای
ارتقا میده مشیرزاده ،)3131 ،مورد توجه واقع ش  .براساس چنین رویکردی شداه
شکلگیری همکاریهای منطقه از سال  3413به به در اروپا و آمریکدا بودی مصدلی
نژاد.)375 :3141 ،

. Regionalism
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به موازا

گسترش همکاریهای منطقهای در مناطق مشتلف جهدان ،از اواسدط دهده

 3491قاره آسیا نیدز شداه بسدط و توسدهه اندوا همکداری در زمیندههدای مشتلدف
اقتصادی ،تجاری ،مالی ،دنهتی ،فرهنگی و نظایر آن بدوده اسدت چانگ- 15 :5899 ،
 )88که میتوان به ترتیباتی نظیر بدانکوک ،آ.سده.آن ،اکدو ،اسدکا ،،شدورای همکداری
خلیجفارس ،گروه دی -هشت و سارک اشاره کرد .)Chase, 1989
با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی ،شکلگیری جهدان تدکقطبدی بدا مرکزیدت
آمریکا رون منطقه گرایی را دگرگون نمود و این کشدور را بده سدوی طدر ریدزی ندو
ج ی ی از منطقه گرایی تشویق نمود .بر این اساس ،گرایش به سوی منطقهگرایی جهانی
به تنوان پ ی های نوین و از منظر اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی جهانگستر و تدثثیرگدذار
بر ترده های موروتی متفاو

گسترش پی ا کرد .این طر که از سوی ایاال

متحد ه

آمریکا برای کشورهای در حال توسهه ایجاد و مطر گردی  ،به دنبال تغییر در مناسبا
جهانی مطابق با منافع ملی ادراکدی آمریکدا بدود .آمریکدا طدر خدود را در کشدورهای
آسیایی با تمام تدوان بده اجدرا درآورد و تدالش نمدود سدران کشدورها را بده برقدراری
همکاریهای سیاسی -امنیتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماتی با دیگدر کشدورهای منطقده
متمایل نمای که البته تا ح ود بسیار زیادی نیز موفق گردی و در ان ک زمانی کشدورها
برای تقویت ق ر

چانهزنی سیاسی و رقابتهای اقتصادی در تصدر جهدانیشد ن بده

گروهبن یهای منطقهای روی آوردن .
از جمله این گروهبن یهای منطقهای میتوان به سدارک بهندوان بزرگتدرین سدازمان
منطقهای در جهان اشاره نمدود کده بدا شدرکت کشدورهای هند  ،پاکسدتان ،بدنگالدش،
سریالنکا ،بوتان ،مال یو و نپال ،در  9دسامبر  5891بدا اهد افی از جملده :ارتقدا رفداه
مردم جنوب آسیا و بهبود کیفیت زن گی آنها ،تسریع رش اقتصادی ،توسهه اجتمداتی و
فرهنگی در منطقه و فراه کردن فرددت زند گی شدرافتمن انده بدرای آنهدا ،ارتقدا و
تحکی خوداتکایی جمهی میان کشورهای جنوب آسیا ،تفاه و درک مشکال

اتضدا ،
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ارتقا همکاری و کمک متقابل در زمینههای اقتصادی ،اجتماتی ،فرهنگی ،فنی و تلمی،
تحکی همکاری با سایر کشورهای در حال توسهه و تحکی همکداری میدان اتضدا در
مجامع بینالمللی ،آصاز به کار کرد و در طی سدالها فهالیدت ،همدواره در تدالش اسدت،
اه اف و ادول اولیه و اساسی که در اساسنامه خود به تصویب رسان ه محقق نمدوده و
نیز منطقهگرایی کشورهای جنوب آسیا را تثبیت نمای .
سوال ادلی مقاله آن است که تاثیرا

تم ه پیمان سارک بر منطقه گرایی چیسدت

با تنایت به مطالب تنوان ش ه ،مقاله حارر بر آن است که یکدی از ترتیبدا

منطقدهای

تحت تنوان پیمان سارک را مورد بررسی قرار داده و به شناسایی توامل همگرا و واگرا
در قالب این پیمان پرداخته و سمت و سوی سارک در راسدتای منطقدهگرایدی را مدورد
بررسی قرار ده .

چهارچوب نظری:
منطقهگرایی مهادل کلمه التین رژیونالیس اسدت کده از لغدت  Regionبده مهندای
منطقه و پسون  ismکه به مهنای گدرایش و اتتقداد ترکیدب شد ه اسدت .مدراد از ایدن
ادطال در ادبیا

روابط بینالملل تشکیال

و اجتماتاتی است که مرکدب از حد اقل

سه واح سیاسی باش مجی ی.)4 :5891 ،
در ادبیا

روابط بین الملل ،رژیونالیس هنگامی کاربرد دارد که دولتهدای واقدع در

یک منطقه جغرافیایی که دارای تالیق مشترک هستن از طریق سدازمانهای منطقدهای بدا
یک یگر همکاریهدای نظدامی ،سیاسدی و اقتصدادی داشدته باشدن  .بده تبدار

دیگدر،

همکاری متقابل چن دولت واقع در یک حوزهی جغرافیایی که دارای ه فهای مشترکی
باشن مص اق منطقهگرایی است امی ی )15 – 11 :5899 ،که شایان ذکر اسدت ،دارای
ماهیتی چن به ی بوده و با مؤلفه هایی مانن جغرافیای مکدانی ،جغرافیدای اقتصدادی و
جغرافیدای اجتمداتی تهریدف مدیشدود  .)Ikenberry, 2008: 6منطقده گرایدی در
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شرایطی شکل می گیرد که فراین های سیاسی ،اجرایی ،سدازمانی و سداختاری ای بدرای
تحول در ساختار منطقه ای به وجود آی  .به تبارتی دیگر ،سازمانهای ندوینی بده وجدود
آی و هویت ج ی شکل گیرد زکریا.)41 -41 :5899 ،
بطور کلی منطقه گرایی را از منظر سیاست بین الملل میتوان به دو دوره تقسی کرد:
منطقه گرایی در دوران جنگ سرد و منطقه گرایی پس از جنگ سرد

.5منطقه گرایی در دوران جنگ سرد:
پس از جنگ جهانی دوم ،به ویژه در دهههای  5891و  5811گرایشدا

منطقدهای

به سرتت افزایش یافت ،اما این فراین تحت تاثیر گسترش جنگ سدرد کند شد و یدا
ماهیت ادلی خود را از دست داد.
جنگ سرد ساختار دو قطبی نظام بین الملل و وجود رقابت های اید ئولوژیک میدان
آمریکا و شوروی و بسیاری از مسائل منطقهای و محلی را جهانی کرد ،به گوندهای کده
ق ر های بزرگ به ش

در اروپا ،خاورمیانه و آسیا نفوذ پی ا کردن و در رقابتهدای

شرق و صرب وارد ش ن و مناطقی نظیر آفریقا و آمریکای التین در حاشیه این رقابتها
قرار گرفتن اخوان زنجانی.)18 :5818 ،
جنگ سرد یک به اقتصادی درف نیز در برداشت که شامل توسهه اقتصدادی ملدی
و منطقهای در قالب سیست ابر ق ر هدا و تقویدت متحد ین آنهدا بدود .در ایدن دوران
دی گاه آمریکا بر توسهه اقتصادی منطقهای برای جلوگیری از نفدوذ کمونیسد در اروپدا
متمرکز بود .طر مارشال و حمایت از سازمانهدای اقتصدادی منطقدهای اروپدا در ایدن
راستا قرار دارد .در این مقطع گرایشا

منطقه ای در کشورهای در حدال توسدهه رشد

پی ا کرد ،اما این کشورها به دلیل رهف اقتصادی و سیاسی و همچندین تداثیرا
ش ی ابر ق ر ها نتوانستن به گرایشا

منفدی

منطقهای خدود جامده تمدل بپوشدانن  .ردمن

اینکه مج داً در چارچوب منافع ابرق رتها در قالب اتحادیههای منطقهای که تموماً جنبه
نظامی و سیاسی داشت ،گرفتار ش ن .
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.1منطقه گرایی پس از جنگ سرد:
پایان جنگ سرد ،پایان رقابت ق ر هدای بدزرگ ،پایدان سداختار دو قطبدی ،پایدان
کشمکشهای ای ئولوژیک و پایان امپراطوریهای چن ملیتی بود و بسیاری از کشدورها
در جستجوی راههایی برای تقویدت جایگداه خدود در نظدام بدینالمللدی برآم ند حا
حسینی 11 :5811 ،و  .)19بر این مبنا ،منطقهگرایی در ایدن دوران بده تندوان یکدی از
پایه های ادلی نظ جهانی پس از فروپاشی نظدام دو قطبدی ،تقویدت گردید و از دهده
 5891میالدی به تنوان یک نظریه در ترده بینالملل پا به منصده ههدور گذاشدت ،بدا
گذر از دو نگرش کالن «آرمانگرا» و «واقعگرا» ،بیشتر مهطدوف بده ردرور هدا بدود و
تحت تثثیر کامیابی «نظریههای کارکردگرا» در حوزه تلدوم اجتمداتی ،نیازهدای تیندی و
واقهی و همکاری و همگرایی کشورهای منطقه را بده تندوان «یدک فرایند و نیدز یدک
مرحله نهایی» تهقیب میکرد و با ههور رویکردهای ج ی نوکارکردگرایی نیدز بدر ایدن
واقهیت تثکی کرد که منافع و ته ی ا

مشترک کشدورهایی کده مجداور

جغرافیدایی،

اقتصادی و فرهنگی دارن  ،نگاه منطقهای به توسهه و امنیت پای ار بنا بر ردرور هدا و
نیازهای متقابل را اقتضا می کن ا بنابراین ،با فروپاشی نظدام دو قطبدی ،یدک بدار دیگدر،
منطقهگرایی اما این بار نه درفاً به دالیل کارکردی بلکه با توجه به برجسته شد ن نقدش
هویت ،دین و فرهنگ و در یک کلمه احیای «رفتارگرایی» در تردده بدینالملدل مدورد
توجه قرار گرفت و به دنبال آن ،منطقهگرایی تموماً به سه دور

تجلی یافت:

الف -سیست های اتحاد نظامی مثل ناتو
ب -اتحادیههای اقتصادی مثل اتحادیه اروپا
 گروهبن یهای سیاسی از قبیل اتحادیهترب امی ی ،پیشین.)11 :اما نکته ای که حائز اهمیت است آن است که ،ادطال همگرایی 1در کنار اددطال
منطقهگرایی مورد توجه میباش ا بطوریکه ،بسیاری از نظریهپردازان این دو اددطال را
. Integration

1
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به یک مهنا بکار میبرن ا اما با یک دید تلمدیتدر نسدبت بده تحدوال

و پ ید ههدای

بینالمللی به راحتی میتوان این دو ادطال را از ه تفکیک نمودا زیرا نظریه کانتوری
و اشپیگل که از مهروفترین نظریههای همگرایدی اسدت ،همگرایدی را یدک وردهیت

1

میپن ارد و مهتق است که در حقیقت ،ورهیت و ویژگدیهدای سیاسدی یهندی دخیدل
بودن نو نظام سیاسی و تشابه و تجانس کشورها در ه گرایی یدا هد بسدتگی آنهدا)،
اجتماتی یهنی تثثیر تشابه ابهاد اجتماتی واح ها) ،اقتصادی یهنی دخیل بودن میدزان و
نددو تولی د و توزیددع منددابع و ذخددایر کشددورها) ،تامددل سددازمانی یهنددی تددثثیر میددزان
سازمانیافتگی کشورها و نو مشارکت آنها در سازمان های منطقه ای و بین المللدی) ،و
نیز توامل قومی ،نژادی ،فرهنگی ،زبانی و جغرافیدایی کشدورهای هد جدوار و ندو و
میزان روابط آنها موج ه گرایی می گردد .بنابراین ،نو ورهیت و ویژگیهای کشورها
حرف اول را در همگرایی آنها میزن تیوری.)91 :5899 ،
افزایش تشابه و تجانس ابهاد اجتماتی واح های سیاسی از قبیدل پیوند ها و مشدترکا
مذهبی ،قومی ،زبانی فرهنگی ،اجتماتی و تداریشی) و تقریدب ندو نظدام سیاسدی آنهدا بده
ارتقای ه گراییها خواه افزود که این امر نیز به افزایش میزان سدازمانیدافتگی کشدورها و
مشارکتشان در سازمانهای منطقدهای وابسدته خواهد بدود .ارتقدای همگرایدی و تقویدت
منطقهگرایی زمینه ساز شکل گیری هویت منطقهای و احترام به حدق حاکمیدت و ر ی برابدر
کشورها خواه شد و انگیدزه مشدارکت و هد کداری روزافدزون میدان آنهدا را ارتقدا داده
تیوری ،پیشین )91 – 98 :و جهانی ش ن را محقق میگردان .

. Condition
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این در حالی است که رابطه میان منطقهگرایی و جهانی ش ن مورد چالش بسیاری از
نظریهپرازان روابط بینالملل قرار گرفته استا بطوریکه برخی مهتق ن منطقدهگرایدی در
نقطه مقابل جهانی ش ن قرار دارد ،چرا کده تمدایال

و گرایشدا

جهدانی کشدورها و

بازیگران به مناطق خاص مح ود میشون و رون جهانی ش ن را کن مدیکند  ،ردمن
اینکدده منطقددهگرایددی الزمدده حمایددتگرایددی در درون مندداطق تلیدده مندداطق دیگددر
است اخوانزنجانی ،پیشین.)18 :
در مقابل برخی دیگر از نظریهپردازان مهتق ن که منطقهگرایی مق مه یدا در راسدتای
جهانی ش ن قرار دارد .منطقه گرایی در واقع به این دلیل که ترکیدب تداریشی و ههدور
ساختار هایی می باشد کده بطدور مهمدول نهادهدا و مقدررا
تهامال

و الگوهدای ج ید ی در

اجتماتی میان بازیگران صیردولتی ایجاد میکن  ،به تنوان یک مجموته کلی بدا

جهانی ش ن برخورد پی ا می کن  .با این حال از آنجا که ادول حاک بر نظام بدینالملدل
مبتنی بر لیبرالیس اقتصادی و سیاسی است ،هر دو پ ی ه مهموالً در این رهیافت مهندی
و تهریف میشود ودر یک مسیر حرکت میکنن  .کشورها بدرای اینکده آمدادگی الزم را
برای ادصام در اقتصاد جهانی ن ارن از منطقهگرایدی و تشدکیل اتحادیدههدای اقتصدادی
منطقهایی برای ورود به سیست جهانی بهره میگیرن همان).
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بنابراین میتوان گفت ،هر چن منطقهگرایی ،جهانیشد ن را بده تدثخیر مدیاند ازد ،امدا در
فراه کردن زمینههای ایجاد آن موثر واقع میشدود .همدین کده ماهیدت سیاسدتگدذاریهدای
بینالمللی از چارچوب تنگ و جزمی دولتها خار میشود و در درون سده یدا چهدار
جهانی ش ن فراه ش ه اسدت ،چدرا کده مهمتدرین مدانع

منطقه جای می گیرد ،مق ما
جهانی ش ن ،دولتها هستن .

سارک؛ اهداف و عملکرد
بطور کلی مهمترین اه اف بنیانگذاران "سدارک" کده در اساسدنامه ایدن پیمدان در
گردی ه تبارتن از:
-

ارتقای سطح تثمین مصدالح اجتمداتی مدردم منطقده جندوب آسدیا و افدزایش

کیفیت زن گی آنها
-

سرتت بششی ن به رش اقتصادی و استفاده از تمامی امکاندا

بدالقوه منطقده

جهت تسریع در برنامههای اجتماتی ،توسهه کشاورزی و تثمین فردت زن گی مناسدب
برای تمامی مردم
-

ارتقا و تحکی همکاریهای مربوط به اتضا در بین کشورهای جنوب آسیا
چن جانبه و درک مشکال

و مسائل یک یگر

-

تقویت مهاه ا

-

تب یل منطقه جنوب آسیا به یک قطب اقتصادی و ارتقای همکاریهای مؤثر و

تشریک مساتی چن جانبه در زمینههای اقتصادی ،اجتماتی ،فرهنگی ،تلمی و فناوری
-

گسترش همکاری میان اتضا و تقویت همکاری با کشورهای در حال توسهه

-

رسی ن به تفاه از طریق مذاکره در موارد اخدتالف و تحکدی همکداری بدین

کشورهای تضو در رابطه با مسائل بین المللی
-

همکاری با سازمانهای بدینالمللدی و منطقدهای کده دارای اهد اف و مقادد

مشابه هستن .
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موسسین سارک تالوه بر اه اف مدذکور ،اددولی را نیدز مد نظر قدرار دادهاند کده
بازگو کنن ه مواردی از جمله ،همکاری در چارچوب اتحادیه بر مبنای احترام بده اددول
حاکمیت برابر ،تمامیت سرزمینی ،استقالل سیاسی و ت م دخالت در امور داخلی دیگدر
دولتها و احترام به منافع متقابلا تثکی بر همکاریها به دور
و لزوم هماهنگی و همکاریها با تهه ا

دو جانبه و چن جانبده

دو جانبده و چند جانبده کشدورهای تضدو،

میباش امی ی ،پیشین.)511 :
سارک به تنوان یک سازمان منطقهای اق اماتی را در راستای تحقق اه اف و اددول
مطر ش ه به انجام رسان ه است که در ذیل برخدی از تملکردهدای ایدن پیمدان مدورد
طر و بررسی قرار گرفته است:
-5تملکردها در زمینه کشاورزی:
در سال  5899اولین مرکز منطقهای توسدط اتضدای سدارک تحدت تندوان "مرکدز
اطالتا

کشاورزی" در داکا تاسیس شد  .ایدن مرکدز بده جمدع آوری اطالتدا

کشورهای تضو و تبادل اطالتا

در این زمینه میپردازد تا مشوق فهالیدتهدای تلمدی

جهت توسهه کشاورزی در منطقه باش  .مرکز اطالتا

کشاورزی همچندین بده انتشدار

مطبوتاتی در زمینه سدازمانهدای کشداورزی ،شدیال  ،جنگلد اری ،حیواندا
محصوال

ملدی

اهلدی و

کشاورزی در منطقه سارک میپردازد به طوری که در زمینه موارد ذکر شد ه

این مرکز ماهنامههای خبری نیز منتشر مینمای که این ماهنامههای منتشدر شد ه شدامل
کتابچدده راهنمددا در مددورد سددازمانهددای کشدداورزی ،متشصصددین و دانشددمن ان تلددوم
کشاورزی ،نشریه دیواری در مورد کشاورزی سارک ،کتابچه مربوط بده زندان فهدال در
زمینه کشاورزی و کتابچه جنگل اری دنهتی در منطقه سارک میشدود .در سدال 1111
طبق "برنامه تکمیل تملکرد" و در جهت بهبود نتایج فهالیتها ،سدارک دو کمیتده فندی
"کشاورزی" و "توسهه روستایی" را تب یل به یک کمیته فنی در حدوزه "کشداورزی و
توسهه روستایی" به ریاست نپال کرد .)saarc organization,2012
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 -1تملکردها در زمینه مسائل سالمت و به اشت:
در واقع مورو سالمت و فهالیدت هدای جمهیتدی جدز یکدی از پدنج هد ف اولیده
کشورهای تضو پیمان سارک میباش  .از ایدن رو کمیتده فندی سدالمت و فهالیدتهدای
جمهیتی برای اولین بار در  5894ایجاد ش  .تمرکز اولیه کمیته فندی بدر روی سدالمت
مادر و کودک ،مراقبتهای اولیه به خصوص از افراد ناتوان و مهلول ،کنتدرل و مبدارزه بدا
بیماری های خطرناک در منطقه از قبیل ماالریا ،جذام ،سل ،هاری و ای ز بود .این کمیته
با توجه به مشکال

منطقهای از اهمیت خادی برخوردار است به نحوی که در آوریدل

 1114به برنامه جهانی سازمان ملل برای مقابله با ای ز پیوسدت .بدا کمدک ایدن برنامده
جهانی این بشش از سارک در جهت مقابله با همه گیری ای ز و همچنین ارائه خد ما
بیمه ای و درمانی و حمایدت از مبتالیدان بده اید ز برآمد  .متهاقدب آن در سدال 1119
استراتژی منطقه ای سارک در مورد ای ز با همراهی برنامده جهدانی سدازمان ملدل بدرای
مقابله با ای ز به اجرا درآم .
از دیگر اق اما

سارک ایجاد مرکدز سدل سدارک در سدال  5881در کاتماند و بده

منظور پیشگیری از سل است .در یازدهمین اجالس سران سارک  )1111یک استراتژی
منطقه ای جهت مقابله با گسترش شیو همزمان ویروس ای ز و بیماری های ریدوی بده
وسیله مرکز سل سارک با کمک آژانس بین المللی توسدهه کاندادا 1تهیده و تنظدی شد ه
است .از اق اما

دیگر سارک در زمینه به اشت را مدیتدوان در سدال  1118و بحدران

همه گیری سرماخوردگی کشن ه موسوم به سارس در منطقه مشاه ه کرد .در این هنگدام
وزرای به اشت سارک در اجالسی ارطراری که در مالی تشدکیل شد  ،تدالش کردند
استراتژی منطقه ای را برای برخورد مناسب با این همه گیری کشن ه بیابن  .در آن زمدان
تصمی بر آن ش تا با اطال رسانی ،کنترل راه های انتقال و قرنطینه افدراد مشدکوک بده
ابددتال ایددن همدده گیددری مهددار گددردد .در زمیندده دارویددی نیددز در سددیزدهمین اجددالس
. CIDA
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سران  )1111هماهنگ سازی سطح استان اردهای داروهای سدنتی و داروهدای تولید ی
منطقه با استان اردهای جهانی مورد توجه قرار گرفته و این وهیفه بر تهد ه کمیتده فندی
سالمت و فهالیت های جمهیتی قرار گرفت همان).
-8تملکردها در زمینه توانمن سازی زنان و جوانان و نیز حمایت از کودکان:
از زمان همکاری منطقهای در جنوب آسیا مورو زنان به دور

مسئلهای اساسدی

در سارک خود را نمایان ساخت .کمیته فنی در مورد زنان نشستین بار در  5899ایجداد
ش و سیزده جلسه دیگر این کمیته با توجه به ساختار ج ی سارک در رابطده بدا زندان
تنظی گردی .کمیته فنی در زمینه زنان پیشرفت زنان) در ژانویده  1114در کمیتده فندی
توسهه و اجتماتی سارک ادصام گردی و این کمیته تا قبل از ایجاد کمیتده ج ید زندان،
جوانان و کودکان ،تحت برنامه تکمیل تملکرد سابق فقدط در ژانویده  1114یدک بدار
تشکیل جلسه داده بودا اما این کمیته در شکل ج ید خدود ،اولدین جلسده خدود را در
نوامبر  1114در داکا تشکیل داد.
پیرامون مسئله کودکان نیز این سازمان همکاری نزدیکی با دن وق کودکان سدازمان
ملل داشته است ،که البته این همکاری پس از امضای تفاه نامهای در سال  5888آصاز
ش ه و همچنان ادامه دارد .این همکاری به خصوص در زمینههای به اشدت کودکدان و
پیشگیری از انتقال ویروس ای ز از مادر به فرزند  ،ایجداد امکاندا

تحصدیل در مقطدع

ابت ایی ،برای همه کودکان و بهبود کیفیت آموزش پررنگ تر بوده است .ایدن همکداری
تا آنجا بود که سارک و یونیسف در سال  1111گزارشدی تحدت تندوان «کودکدان در
کشورهای منطقه سارک» را منتشر کردن که دسترسدی بده یدک سدری از اهد اف را در
آین ه بشصوص در سال  1119پیش بینی میکدرد .در زمینده جواندان نیدز باید گفدت،
مسئله جوانان برای نشستین بار در می  5884در مال یو مطر گردی  ،به گونده ای کده
در سال « 5881سال جوانان سارک» نامی ه ش .در این زمینه تالش ش از طرق مشتلف
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استه ادهای جوانان در کشورهای تضو سارک مورد شناسایی قرار گرفته و در آیند ه از
آن استفاده گردد همان).
 -4تملکردها در زمینه کاهش فقر:
با تنایت به مشکال

کشورهای تضو سدارک از جملده ازدیداد جمهیدت و درآمد

سرانه پایین ،مسئله مبارزه با فقر همواره جز یکی از اولویتهای سارک بدوده اسدت .از
این رو در ششمین اجالس سران سارک  ،)5885کمیسدیون مسدتقل کداهش فقدر ،بده
منظور ارائه گزارش از ورهیت منطقه و همچنین برنامه ریزی برای آین ه تشدکیل شد .
بر اساس گزارش های این کمیسیون ،اجالس هفدت سدران مسدائل مدالی چدون ،مسدئله
احقاق حقوق کارگران و حق تحصیال

ابت ایی برای همه افراد را در اولویت قرار داد.

در سال  1111و در یازدهمین اجالس سران نیز بیش از پیش به مسئله همکاری بدا
دیگر سازمانهای منطقهای و بینالمللی جهت مبارزه با فقر تاکی ش ا همچندین در ایدن
اجالس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت تنوان "آین ه ما ،مسئولیت مدا"
را ارائه نموده و مطابق این گزارش برنامدهای را بدرای فهالیدتهدای فقرزدایانده سدارک
ت وین نمود با تنایت به مشکال

کشورهای تضو سارک از جملده ازدیداد جمهیدت و

درآم سرانه پایین ،مسئله مبارزه با فقر همواره جز یکدی از اولویدتهدای سدارک بدوده
است .از این رو در ششمین اجالس سران سارک  ،)5885کمیسدیون مسدتقل کداهش
فقر ،به منظور ارائه گزارش از وردهیت منطقده و همچندین برنامده ریدزی بدرای آیند ه
تشکیل ش  .بر اساس گزارش های این کمیسدیون ،اجدالس هفدت سدران مسدائل مدالی
چون ،مسئله احقاق حقوق کارگران و حق تحصدیال

ابتد ایی بدرای همده افدراد را در

اولویت قرار داد .در سال  1111و در یازدهمین اجالس سدران نیدز بدیش از پدیش بده
مسئله همکاری با دیگر سازمانهای منطقهای و بینالمللی جهت مبارزه با فقر تاکی ش ا
همچنین در این اجالس کمیسیون مستقل کاهش فقر گزارش خود تحت تندوان "آیند ه
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ما ،مسئولیت ما" را ارائه نموده و مطابق ایدن گدزارش برنامدهای را بدرای فهالیدتهدای
فقرزدایانه سارک ت وین نمود امی ی ،پیشین 511 :و .)519
 -1تملکردها در زمینه توسهه منابع انسانی:
مشور

و همکاری در زمینه توسهه منابع انسانی از ابت ا در بین کشدورهای سدارک

جریان داشته است .در سدال  5899طبدق چهدارمین اجدالس سدران سدارک در زمینده
آموزش و تحصیال

توافقاتی حادل ش و در سال  5881نیز کمیتهای فنی در ارتبداط

با این حوزه ها ایجاد گردی .گذشته از آن در  5889نیز مرکز توسهه انسدانی سدارک در
اسالم آباد تاسیس ش و مسئولیت انجام تحقیقا  ،دادن آموزش و انتشدار اطالتدا
موروتا

در

منابع انسانی و کمک به کشورهای تضو در این زمینه بدا توجده بده تنظدی

سیاست های مناسب و استراتژی های همسو را بر ته ه گرفت .البته ،نکته حائز اهمیت
این است که ،مسئله آموزش و پرورش از آنجا بدرای سدارک دارای اهمیدت اسدت کده
اساساً کشورهای تضو این اتحادیه با مشکل کمبود دسترسی مردم به امکانا

آموزشدی

مواجه است و به همین خاطر در اکثر کشورهای تضو سدارک تهد اد کودکدانی کده در
دوره ابت ایی ثبت نام میکنن  ،بسیار کمتر از سطح استان اردهای جهدانی اسدت و حتدی
بسیاری از این کودکان پس از چن سال به دالیل گوناگون از جملده دالیدل اقتصدادی و
فرهنگی وادار به ترک تحصیل میشون  .البته این ورهیت در دورههای بداالتر آموزشدی
از جمله دبیرستان و تحصیال

تالی نیز وجود دارد .این حقیقت تلخ موجب ش ه است

رهبران کشورهای سارک خطر کمبود نیروی انسدانی مداهر در آیند ه توسدهه منطقده را
بسیار ج ی احساس کرده و درد د مرتفع کردن این مشکل برآیند  .در ایدن راسدتا در
دوازدهمین اجالس سران سارک ،اتضا ملزم گردی ن شرایط تحصدیل رایگدان را بدرای
کودکان بین  9 -54سال مهیدا کدرده و همچندین تجربیدا
پرورش را به یک یگر منتقل کنن .

خدود در زمینده آمدوزش و
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در زمینه بهبود سطح آموزش تالی نیز سارک دسدت بده اقد اماتی زده اسدت کده از
جمله مهمترین آنها می توان به تصمی اتضا مبتنی بر ایجاد دانشگاه جنوب آسیا در سال
 1111اشاره نمود .الزم به ذکر است که این پیشنهاد در سدال  1111نهدایی گردید ه و
دانشگاه مذکور در هن ایجاد ش همان ،دص .)518 -519

سارک و منطقه گرایی
پیش از بررسی تثثیر سارک بر منطقهگرایی الزم است در ابت ا توامل همگرا و واگدرا
در سارک مطر و سپس تملکردهایی را که سارک در خصوص تحقق منطقهگرایی ،بدا
توجه به این توامل همگرا و واگرا به انجام رسان ه مورد بررسی قرار داد.

 -5توامل همگرا در سارک
توامل ایجاد همگرایی در سارک را میتوان با فردتهای پدیش روی ایدن سدازمان
مترادف دانست .بنابراین در اینجا تالش میشود به مهمترین توامل همگرایی در سدارک
پرداخته شود:
الف) همپوشانیهای فرهنگی و پیون های تاریشی:
موقهیت جغرافیایی و نزدیکی کشورهای حوزه جنوب آسیا باتث ش ه که سرنوشت
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماتی این کشورها به نوتی به یک یگر پیوند بشدورد.
نزدیکی جغرافیایی سبب گردی ه که امنیت یا ت م امنیدت هدر یدک از کشدورهای ایدن
حوزه به سایر کشورهای منطقه نفوذ نمای  .پیون تاریشی یا به تبدار
مناسددبا

دیگدر تالیدق و

کهددن فرهنگددی و اجتمدداتی میددان کشددورهای منطقدده و سددکنه آن و نیددز

همپوشانی های زیادی که بین مردم منطقه وجود دارد ،میتوان در این راستا اثرا

مثبت

بسیاری داشته باش  .بشش اتظ مردم منطقه جنوب آسیا پیرو دو مدذهب هن وئیسد و
اسالم هستن ا بطوریکه ،ح ود  411میلیون نفر مسلمان در این منطقده وجدود دارد کده
این خود نقطه قوتی در ارتباط این اتحادیه با جهان اسالم میباش  .این اشتراک در ادیان

پیمان سارک و تأثیر آن بر منطقه گرایی
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سبب ههور بینش های سیاسی و اجتماتی مشابهی در میان مردمان این کشورها گردی ه
است .هر چن کشورهای این منطقه از لحاظ ای ئولوژی سیاسی تفاو هایی با یکد یگر
دارن ولی از لحاظ فرهنگی دارای نقاط مشدترک فراواندی هسدتن کده میدراع اسدتهمار
انگلیس در این کشورها بوده و به شبیه سازی منطقه کمک شایانی نموده است.
ب) تمایل به توسهه اقتصادی و کاهش تنشهای سیاسی:
نگاهی کلی به ادول و اه اف کشورهای تضو در تثسیس سارک بده خدوبی نشدان
می ده که نگاه این کشورها به سارک به تنوان سازمان همکاریهدای منطقدهای تمد تاً
نگاهی اقتصادی است .فقر مفرط کشورهای تضو باتث ش ه است که آنها از هر راهدی
برای توسهه اقتصادی بهره گیرن  .از آنجا که در کنار توسهه اقتصادی ،اه اف سیاسدی و
فرهنگی نیز م نظر مؤسسین سارک قرار داشته است ،بنابراین بهرهگیری از نقاط مشترک
فرهنگی و تالش در جهت کاهش تضادها ،از جمله اه اف و انگیزه رهبرانی بوده است
که سارک را به وجود آورن  .از نظر بنیانگذاران سارک ،یکی از راههدای تملدی و مدؤثر
در کاهش اختالفا  ،توسهه همکاری های اقتصادی است .در واقع ذینفع کردن کشورها
در اقتصاد و تجار

منطقه می توان در بلن م

به کاهش اخدتالف نظرهدا و افدزایش

درک متقابل ملل ساکن در حدوزه سدارک بینجامد  .از دید رهبدران کشدورهای تضدو
تنش های سیاسی و اختالفا

مرزی تاملی مه در ج ایی ملتها و کشدورهای منطقده

بوده استا به همین دلیل آنها امی وار بودن که از طریق اهمیدت دادن بده همکداری در
زمینههای سیاست های مالی مانن امور تجاری و اقتصادی به ت ریج بتوانند بدر چندین
مشکالتی که مانع همکاری و دلح و در منطقه است ،فائق آین .
از سوی دیگر ورهیت خاص جغرافیایی طبیهی جنوب آسیا بده گوندهای اسدت کده
کشورهای منطقه درفاً از طریق اهمیت دادن به همکاری اقتصادی میتوانن به نیازهدای
متقابل یک یگر پاسخ مناسب ب هن  .نکته دیگر آنکه کشورها تضدو سدارک بدا افدزایش
همکاریهای اقتصادی بین خود می توانند روند حداک بدر مبدادال

تجداری در میدان
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کشورهای تضو سارک که تم تاً با کشورهای خار از آن حدوزه مدیباشد را اددال
کنن  .زیرا کشورهای تضو سارک با توسهه تجار

درون منطقدهای اوالً مدیتوانند بده

نیازهای یک یگر پاسخ دهن و ثانیاً به توسهه اقتصادی اتضا کمک کنن .
) هرفیت منطقه برای همگرایی:
هشت کشور تضو سارک ،به لحاظ جغرافیایی در منطقهای گسترده و با تندو آب و
هوایی قرار دارن  .حوزه سارک در واقع از کدوه هدای سدر بده فلدک کشدی ه هیمالیدا تدا
سرزمینهای پست را در بر می گیرد .در یک طرف آن کوهستانهای صیر قابل دسترسدی
و یا دهب الهبور قرار دارن و در طرف دیگر آن آبهای اقیانوس هند  ،از هیمالیدا بده
طرف دریای مکران و ترب کشی ه ش ه و در امت اد خود پهنهای وسیع از اقیانوس هند
تا تنگه ماالکا را شامل میشود .حوزه سارک هر چن در قلب خود دحراهای خشدک و
بی آب و تلف بلوچستان پاکستان و راجستان هن را جای داده است ،ولی بشش اتظد
آن از جهت شرایط زن گی و کشاورزی مسات است و این منطقه داحب رودخانههای
پر آب جهان نظیر گنگ است .این شرایط تقریباً مسات جغرافیدایی سدبب گردید ه کده
منطقه سارک هرفیتهای طبیهی الزم برای همگرایی منطقهای را داشته باش  .مضاف بدر
آن آهنگ رش سریع اقتصادی کشوری مانن هن  ،و شرایط ژئوپلیتیکی مناسدب آن کده
نقطه اتصال خاورمیانه و جنوب شرق آسیا محسوب میشود و نیمکره شمالی اقیدانوس
هن را تقریباً به تمامی در برمیگیرد پتانسیل توسهه اقتصادی و همگرایی منطقهای آن را
باال برده است .رمناً منطقه سارک از جهدت مدواد اولیده صیدر از اندرژی) در موقهیدت
مسات ی قرار دارد).(nawanews, 2012

 -1توامل واگرا در سارک
توامل واگرایی در سارک را میتوان با چالشها و مشکال

پیش روی این سدازمان

بینالمللی مترادف دانست .بر این اساس ،مهمترین توامل واگرایی در سارک تبارتن از:
الف) اختالفا

ارری و مرزی:

پیمان سارک و تأثیر آن بر منطقه گرایی
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اکثر کشورهای تضو سارک بدا یکد یگر اخدتالف سدرزمینی دارند  .اختالفدا ارزی و
مرزی بین کشورهای اتحادیه سارک نقش برجستهای در شکل دهی مناسبا و روابدط میدان
کشورهای منطقه داشته و به دور بالقوه تامل بیثباتی و ت م همگرایی در این منطقده بده
شمار میرود و در مواقهی نیز تب یل به منازته و چالش میان این کشورها میگردد.
مح وده سارک در حال حارر هشت کشور هن  ،بنگالدش ،پاکستان ،بوتدان ،نپدال،
سریالنکا ،مال یو و افغانستان را شامل مدی شدود .شدای جالدب آن باشد کده اکثدر ایدن
کشورها با هن اختالف ارری دارن و در حقیقت تنها مال یو و افغانستان با کشور هند
اختالف و یا ادتای مرزی و ارری ن ارن  .این مورو به خدودی خدود در ناکارآمد ی
سارک تثثیرا

قابل توجهی بر جای گذاشته است .برخی از مهمترین اختالفا

و مرزی میان اتضای سارک تبارتن از :اختالفدا
کشمیر واختالفا

ارردی

هند و پاکسدتان بدر سدر حاکمیدت

پاکستان و افغانسدتان بدر سدر خدط دیورند و حمایدت پاکسدتان از

طالبان چراغ چش  ،5899 ،دص .)98-519
ب) موقهیت جغرافیایی مح وده سارک:
اگر چه محور ادلی تضادها در سارک اختالفا

ارری و مرزی ،بشصدوص بحدران

کشمیر بین هن و پاکستان است ،اما این امر تنها مشکل بدین کشدورهای تضدو سدارک
نمددی باش د  .موقهیددت خدداص جغرافیددایی طبیهددی حددوزه سددارک کدده از یددک طددرف
کوهستان های پربرف و باران و سرچشمه رودخانههاسدت را در بدر مدیگیدردا مشدکل
دیگری را دامن زده است .ب ین مهنا که در مرزبن یهدای مصدنوتی منطقده ،سرچشدمه
رودخانه در قلمرو یک کشور و رودخانهها در قلمدرو کشدور دیگدر قدرار گرفتدهاند و
نحوه ی تقسی آب بین کشوری که سرچشمه رودخانه اسدت و کشدوری کده در پدایین
دست حیاتش به آب دهی مناسب باال دست به ویژه در فصلهای خشک سدال بسدتگی
دارد ،به دور

یک مشکل الینحل و محل اختالف دائمی کشورهای منطقه باقی ماند ه

است .اگرچه قراردادهای زیادی بین این گونه کشورها منهق ش ه است ولی ایدن گونده
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تفاهما

در تمل به دالیل متفاو

طبیهی ،کمبود بارش و یدا تضداد سیاسدی کشدورها

کمتر به مرحلهی اجرا گذاشته ش هان  .ح اقل میتوان گفدت کده بششدی از اختالفدا
مرزی هن و بنگالدش بر سر نحوه ی تقسی آب رودخانه گنگ و هن و پاکستان بر سر
نحوهی تقسی رودخانه سن  ،از همین واقهیت جغرافیدایی ناشدی شد ه اسدت .بدر ایدن
اساس میتوان گفت ،حوزه سارک ح اقل در بشش های شمالی آن بده لحداظ موقهیدت
جغرافیایی طبیهی در ورهیتی قرار دارد که حیا

ج اگانه هر کد ام از کشدورها بد ون

همکاری ج ی سایر کشورها با مشکل روبرو خواه بود .)Chowdhury,1111
) نقش ق ر های م اخله گر برون منطقهای:
حضور کشورهای بیگانه و اسدتهماری ،منطقده را تدا چند قدرن گرفتدار مشدکال
گوناگونی نموده استا به تنوان مثال بیشتر اختالفا

مرزی از استهمار انگلسدتان بدرای

کشورهای منطقه به ارع مان ه اسدت .امدروزه نیدز سیاسدتهدای ایالدت متحد ه باتدث
تثثیرگذاری بر ورهیت موجود سیاست های اقتصادی و امنیتی منطقه شد ه اسدت .هند
یکی از موارد تغییرا

چشمگیر در استراتژی آسیایی آمریکا است .از آصاز هزاره ج ید

واشنگتن توجه روزافزونی به موقهیت استراتژیک هن نشان داده اسدت .کداس سدفی در
سال  1111در سن امنیت ملی آمریکا که توسط دولت بوش ارائه ش  ،برای اولدین بدار
هن را در ردیف «ق ر های جهانی» قرار داد .این توجه ویدژه را مدیتدوان مهلدول دو
تامل دانست :یکی توسهه سریع اقتصادی این کشور و ارتقای چشمگیر موقهیدت آن در
سیاست بینالملل که در ترکیب با سدایر مؤلفدههدای قد ر  ،توانسدته اسدت هند را از
استان اردهای «ق ر

بزرگ» برخوردار کن و دیگر اینکه هند بدا برخدورداری از ایدن

موقهیت ،گزینه مناسبی برای برقراری موازنه در قاره آسدیا بده شدمار مدیآید ا زیدرا در
حقیقت آمریکا تالش کرده است چین را به وسیله ق رتی مانن هن موازنه کن  .به نظدر
می رس که در آین ه نیز آمریکا در جنوب آسیا به سوی همکاری نزدیکتدر بدا هند بده
تنوان ق ر

مه منطقهای و نیز ق رتی جهانی جهت مقابله با مهضال

کده مهد تدرین

پیمان سارک و تأثیر آن بر منطقه گرایی
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آنها تروریس است ،پیش رود .تالش آمریکا در جلب هن باتث تثثیر منفدی در فرآیند
همکدداری منطقددهای ش د ه و زمین ده واگرایددی میددان اتضددای سددارک را فددراه نمددوده
است .)www.greaterkashmir.com
د) ساختار نامتوازن ق ر
ساختار ق ر

در منطقه:

در منطقه بسیار نامتوازن است به گونهای که هن بده تنهدایی از %11

جمهیت منطقه %19 ،مساحت و  %15تولی ناخالص ملی برخوردار بوده و بزرگتدرین
کشور منطقه محسوب می شود .ساختار نامتوازن ق ر
اوالً اتضای منطقه در ایجاد موازنه ق ر
موقهیت ق ر

در منطقه موجب ش ه اسدت تدا

دچار مشکل شون ا ثانیداً ،کشدورهایی کده در

بهتری قرار دارن مثل پاکستان و هن  ،ش ی اً به یک یگر سو هن داشته

و به این ترتیب دور باطل مهمای امنیت را در سطح منطقه دامن زنن .
و) اختالفا

قومی و بی ثباتی داخلی کشورهای منطقه:

یکی از مهمترین تواملی که سبب ساز واگرایی میان اتضای سارک می باش  ،وجود
اختالفا

قومی و بی ثباتی داخلی کشورهای منطقه می باشد ا حدال آنکده همکداری و

همگرایی منطقهای به فضای با ثبا

سیاسی نیاز داردا زیرا ،رسدی گی بده چدالش هدا و

بحران های داخلی دیگر فردتی برای برونگرایی و همکاری فراملی برای کشورها باقی
نمی گذاردا کشورهایی مانن پاکستان ،سریالنکا ،بنگالدش و نپدال از جملده کشدورهایی
می باشن که با چنین مشکالتی دست و پنجه نرم می کنن .
در پاکست ان ،خشونت های گداه و بیگداه ناشدی از اختالفدا
ای،ترور ،تملیا

انتحاری و ت م توان حکومت در مهار مهضال

قدومی ،مدذهبی ،فرقده
موجدود ،مشدکالتی

برای این کشور بوجود آورده است.
در سریالنکا که نو حکومت آن جمهوری دمکراتیک سوسیالیستی است مشدکال
خاص خود را دارد .این جزیره کوچک در نتیجه جندگ بدین صیرنظامیدان و اختالفدا
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قومی بین تامیل ها 1و سینهالی ها ،2مورد ته ی قدرار گرفتده اسدت .ایدن اختالفدا

در

سریالنکا ،دولت های مته دی را در این کشور به مرز فروپاشی کشان ه است و نشبگان
سیاسی را در انجام ادالحا

اقتصادی با شکست مواجه ساخته است .شای بده همدین

دلیل سریالنکا یکی از رهیف ترین اقتصاد های آسدیا را داراسدت و در بدنگالدش کده
توسط حاکمان مستب نظامی اداره می شود ،پیروان مذهب ارتودکس مشالفت خود را بدا
اق ام به حرکا

مقابله جویانه و نیز با شرکت در گدروههدایی مانند گدروههدای زندان،

سازمانهای صیردولتی ،کمیته ترقی روستایی بنگالدش و صیره بروز میدهن .
در نپال ،دو گروه مائوئیست و احزاب چد ،،بحدران دموکراسدی را در ایدن کشدور
بوجود آورده ان بطوری که این اختالفا

دولت انتشابی را با شکست مواجه نموده .این

دو گروه مه ترین تامل چالش در کشور محسوب میگردند کده مشدکال

قدانونی و

حزبی ،افزایش خشونت ،نقض حقوق بشر و افزایش تکیه برنیروهای امنیتی ،ابهاماتی را
در مورد مشروتیت دولت نپال ایجاد کرده ان .
در خصوص افغانستان نیز شایان ذکر است ،این کشوری نیز با مشدکال

سیاسدی و

اقتصادی مته دی درگیر میباش ا بطوریکه ،تولی و افزایش مواد مشد ر ،مسدلح کدردن
قبایل در افغانستان ،اختالفا

پاکستان و افغانستان ،تروریس  ،اختالفا

و صیره باتث ش ه که این کشور به ثبا

قومی و مذهبی

سیاسی و امنیتی دست نیاب .

هد) چالشهای اقتصادی اتضا :
یکی از مهمترین توامل واگرایی منطقه سارک چالش های اقتصدادی اتضدا آن مدی
باش که از دو تامل فقر ش ی و مکمل نبودن اقتصاد کشورهای تضو ناشی می گدرددا
ب ین دور

که به دلیل فقر مزمن ،تراز درآم ها و هزینهها در بین اتضای سارک منفی

 1بزرگترین گروه مسلح ستیزه جویی که اکثراً هن و بوده و موفق ش ن ایالت مستقلی بدرای
خود در شرق این کشور ایجاد نماین .
 2از اقوام موجود در جنوب این کشور که اکثراً بودایی می باشن .
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است ،یهنی میزان هزینهها از درآم این کشورها بیشدتر مدیباشد  .بدا توجده بده اینکده
انباشددت سددرمایه بددرای سددرمایهگددذاری اهمیددت بدداالیی دارد اتضددای سددارک بددرای
سرمایه گذاری با کسری منابع مواجه هستن و ب هی خارجی آنها باال میباش ا به طوری
که هن بیشترین و مال یو کمترین ب هی را دارد.
از سویی دیگر ،از آنجا که اکثر این کشورها جز کشورهای در حال توسدهه جهدان
محسوب میشون که درآم شان از تمرکز بر بشش کشاورزی ،خ ما

و دادرا

مواد

اولیه تثمین میشود و دنهت تنها یک چهارم اقتصاد منطقه را تشدکیل مدیدهد  ،همدین
تامل باتث ش ه که روابط تجاری این کشورها به جدای درون منطقدهای ،بیشدتر بدرون
منطقه ای باشد  .تد م تجدار

درون منطقدهای تدا حد ودی تد م مکملیدت اقتصدادی

کشورهای منطقه را نشان می ده  .حال آنکه ،توامل اقتصادی متهد دی در پدائین بدودن
همکاری اقتصادی میان اتضای سارک ایفای نقش میکنن که تبارتن از:
-

ت م توازن وسهت و جمهیت کشورهای تضو سارک تامل مهمدی در توسدهه

نیافتگی اقتصادی و تجاری در درون سارک است .فقر مفرط در این منطقه ،مندابع بدرای
سرمایه گذاری را تقلیل داده است .رمناً چرخه مهیوب فقر برای همه کشورهای سدارک
ک و بیش دادق است.
-

اقتصاد کشورهای تضو سارک اساساً اقتصادی مبتنی بر کشداورزی و خد ما

است و صیر از هن که در زمینه دنهت ،پیشرفت چشدمگیری داشدته و برخدی از اقدالم
دنهتیاش میتوان به نیاز کشورهای تضو سارک پاسخ ب ه  ،سدطح پیشدرفت ددنهتی
در سایر کشورهای منطقه مح ود بوده و نیازهای متقابل را پوشش نمیده .
-

به دلیل شباهت آب و هوا ،محصوال

کشاورزی تا ح زیدادی مشدابهاند  .از

طرف دیگر ،جمهیت زیاد منطقه باتث ش ه است که کشورهای منطقده ددرفاً بده فکدر
تثمین مواد صذایی خود باشن و در تمل یدک بدازار محصدوال

کشداورزی بدا ددرفه
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اقتصادی در هیچ ک ام از کشورهای تضو سارک وجود ند ارد .ایدن موردو بده طدور
طبیهی سطح تجار
-

بین کشورهای تضو سارک را مح ود نگاه میدارد.

وابستگی ساختاری اقتصاد کشورهای منطقه با شرکای بدرون منطقدهای فرایند

همگرایی حوزه سارک را به کن ی پیش میبرد .ح ود  %81تجدار

خدارجی اتضدای

سارک با شرکای برون منطقهای انجام میگیرد امی ی ،پیشین 854 :و .)851
تثثیر سارک بر منطقه گرایی
پیمان سارک در آسیا به تنوان نمونهای از منطقهگرایی شکل یافته و در طدول سدالها
فهالیت ،تملکردهایی را متناسب با اه اف م نظر اتضدای خدود داشدته اسدت کده ایدن
تملکردها و فهالیت ها نشان دهن ه تثثیرا

این پیمان در منطقه گرایی میباش  .بررسی

اه اف سارک و تملکردهای متناسب بدا آن حداکی از آن اسدت کده مسدلم ًا سدارک تدا
ان ازهای هر چن رهیف به بهضی از اه اف بطور نسبی دست یافته است ولی هنوز تدا
رسی ن به تمامی اه اف راه درازی پیش رو دارد.
یکی از مهمترین اه اف سارک ،رش اقتصادی ،توسهه کشاورزی و اجتماتی و بداال
بردن سطح زن گی و مبارزه با فقر است که متثسفانه همه اتضای سارک نتوانسته به ایدن
اه اف د ست یاب فقط کشدورهای شداخص سدارک مثدل هند  ،پاکسدتان تدا اند ازهای
بنگالدش توانسته در حوزه اقتصادی موفقیتهایی داشدته باشد ولدی سدایر کشدورهای
تضو هنوز در ابت ای راه قرار دارن .
مهمترین رهف تملکردی سارک تحقق اهد اف توسدههای در حدذف مواندع گمرکدی،
ریشه کنی فقر ،توسهه اقتصادی اتضا و تحقق مصوبا خود در زمینههای مشتلف میباشد .
بسیاری بر این باورن که مبادال درون منطقهای سدارک بدین چهدار تدا شدش دردد کدل
مبادال آن است که این در مقایسه با سایر سازمانهای منطقهای بسیار ک است و سدارک از
این جهت در موقهیت مناسبی قرار ن ارد).(saarc organization, 2012
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شای مه ترین تملکرد سارک در زمینه اقتصدادی را بتدوان انهقداد توافقنامده ایجداد
«اتحادیه اقتصادی آسیای جنوبی» در اجالس سران در سال  1111هن ) ارزیدابی کدرد
که طبق آن مقرر ش همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه طی پنج مرحله ،ب ین ترتیدب،
تکامل مییاب  -5 :منطقه تهرفه ترجیحی سپتا) -1 ، 1ایجاد منطقده آزاد تجاری سدفتا)،2
 -8اتحادیه گمرکی -4 ،بازار آزاد و  -1اتحادیه اقتصادی
اما ،در تمل درفاً مرحله اول تحقق یافته است .مذاکراتی که پدس از تقد موافقدت
نامه تجار

ترجیحی بین اتضای سارک در دهه اخیدر انجدام گرفتده اسدت بده کداهش

نسبی تهرفهها منجر ش ه استا بطوریکه ،هن وستان میزان تهرفههدای گمرکدی خدود را
برای  519قل از کاالی ددادراتی کشدورهای تضدو تداکنون  %11کداهش داده اسدت.
کشور پاکستان نیز تهرفههای خود را برای  81قل کاالی مورد نظر اتضا بدین  %51تدا
 %11تقلیل داده است .میزان کاهش تهرفههای گمرکدی بدنگالدش بدرای  51قلد کداال
 %51بوده است و کشور بوتان نیدز میدزان تهرفدههدای گمرکدی  55قلد کداال را بدرای
کشورهای تضو  %51کاهش داده اسدت .در دور دوم مدذاکره بدرای کداهش تهرفدههدا،
کشور هن تهرفه  855قل کاالی کشورهای تضو را کداهش داده و بدرای  419قلد از
کاالهای دادراتی خود امتیازا

تهرفههای اخذ کرده است .تالوه بر آن اقد اماتی بدرای

حذف کامل موانع صیرتهرفهای کشورهای تضو در جریان است.
به از توافق های اولیه درباره تشکیل منطقه آزاد تجاری سارک در سال  ،5881قرار
بود کارهای مق ماتی آن تا سال  1115تمام شود و موافقتنامه تجاری آزاد جنوب آسدیا
سفتا) جنبه تملی و اجرایی به خود بگیرد .اما واقهیت آن است که تاکنون چندین بدازار
مشترکی در حوزه سارک شکل نگرفتده و در سدطح شدهار بداقی ماند ه اسدت مالزهی،
 ،5891ص )189ا زیرا در خصوص اجدرای سدفتا ،هندوز اختالفداتی بدین کشدورهای
). Prefermtial trade area saarc(SAPTA
). South Asia free trade agreement(SAFTA

1
2
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ادلی سارک مشاه ه می شودا به گونهای که کشوری مثل پاکستان توافقنامه منطقده آزاد
تجاری را به تصویب نرسان  .طبق این توافقنامه مقرر ش ه بود کده کشدورهای سدارک،
تهرفههای تجاری درون منطقدهای را تدا پایدان سدال  1111بده  %11کداهش داده و تدا
 1151درد تهرفه را به دفر برسانن  .برای کشورهای کمتر توسهه یافته منطقده مانند
بوتان ،نپال ،مال یو و بنگالدش نیز تا سال  1159فردت داده ش تا تهرفه تجاری خود
را در قبال سایر اتضا به دفر برسانن ).)S, kiim, 2004 : 63-67
تالوه بر این در سفتا پیش بینی ش ه بود که کشورهای حوزه سارک تا سدال 1111
در نوتی اتحاد اقتصادی سیاسی نظیر اروپا قرار گیرن  .اما با توجه به مشکال

موجدود

بین کشورهای ادلی تضدو سدارک دسدتیابی بده چندین هد فی دور از انتظدار خواهد
بود مالزهی.)189 :5891 ،
در خصوص سفتا نیز الزم به ذکر است ،در آوریل  5888اتضدای سدارک بده یدک
توافق تجاری دست یافتن  .آنها محتاطانه به ایجاد منطقه تجاری ترجیحی سارک کده در
برخی از نوشتهها به «منطقه تجاری ترجیحی جنوب آسدیا» نیدز شدهر
کردن که این اتحادیه پیشرفت چن انی ن ارد .مشاه ا
از تجار

میان هفت کشور جنوب آسیا به دور

برخی از مطالها

دارد ،مبدادر

نشان میدهن که بشش اتظمی

صیررسمی و صیرثبتدی اسدت .نتدایج

کاربردی نشان می دهد کده سدپتا هندوز نتوانسدته اسدت یدک بلدوک

اقتصادی را تشکیل ده همان).
از سویی دیگر ،از آنجا که کشورهای تضو این سازمان از نظدر اقتصدادی توانمند ی
آنچنانی جهت تکمیل یک یگر را ن ارن  ،زیرا تولی ا

تم ه این کشورها مدواد خدام و

کشاورزی بوده که بازار آن کشورهای دنهتی و صربی اسدت .بندابراین ،بیشدتر فهالیدت
تجاری و بازرگانی اتضای سارک با کشورهای صیر تضو سارک بوده استا هر چن که
در بهضی موارد کشورهای تضو سارک میان خود از همکاری های اقتصادی نسبتاً قابدل
توجهی برخوردار بودن اما اینگونه همکاری ها ناشی از روابط دو جانبه یا چند جانبده
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این کشورها بوده نه تالش های جمهی میان اتضدای سدارکا زیدرا حلقده ای از مواندع
تهرفه ای و صیر تهرفه ای باتث سکون اقتصادی در سارک ش ه است کشورهای منطقده
تنها به تجار

هایی که ارزش های توسهه ای ن ارن اکتفا کردهان .

تالوه بر مشکال

اقتصادی ،کشورهای تضو سازمان سارک با توجده بده جمهیدت

 5/1میلیاردی و نیروی کار ارزان با مشکال
هستن  .مشکال

مته د سیاسی ،قومی و اقتصادی مواجهده

سیاسیاز قبیل :مسائل قومی در سریالنکا ،کشدمیر در هند و تداثیر آن

در روابط اسالم آباد و دهلی نو ،مشکال

داخلی در نپال ،ناپای اری سیاست داخلدی در

میان کشورهای تضو ،بحران افغانستان وگسترش مواد مش ر و تملیدا
جنوب آسیا و فق ان کثر

تروریسدتی در

گرایی و رهف بوروکراسی.

نتیجه گیری
بررسی تملکردها و فهالیت های سارک گویای آن است که هر چند در اجدالس هدای
مشتلف این سازمان ،برنامهها و موافقت نامههای خوبی ارائه ش ه است ،اما کشورهای تضدو
سارک در رون منطقه گرایی در حرف موفق ولی در تمل ناموفق بوده ان  .تلل ناکارآمد ی
سارک به تنوان سازمان همکاری منطقه ای را میتوان در تلل واگرایی اتضدای سدارک
جست جو کدرد .هدر چند در سدارک توامدل همگدرا ،از جملده ،پیوند های جغرافیدایی،
پیون های فرهنگی ،پیون های تاریشی و تالئق و منافع مشترک وجدود داردا امدا صالدب
بودن توامل واگرا در این سازمان سبب رهف تملکردی و کارایی این پیمان منطقده ای
گردی ه است.
این در حالی است که منطقه جنوب آسیا بر اسداس اددالت جغرافیدایی و فرهنگدی
امکان گسترش همکاریهای اقتصادی حتی به تنوان منطقه یکپارچه اقتصدادی در سدطح
جهان را دارد اما به شرط اینکه یکپارچگی اقتصادی تحت شها میراع هدای تداریشی،
اختالفا

و کشمکش های سیاسی قرار نگیرد.
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یکی دیگر از دالیل ت م موفقیت در این سازمان آن است که سارک در حدوزه هدای
وسیهی دست به اق ام زده و گستردگی فهالیت ها از سطح کیفیت آنهدا کد کدرده و در
برخی موارد مانن فقر زدایی ،توسهه منابع انسدانی ،به اشدت و درمدان از کدارایی آنهدا
کاسته است.
حضور اتضای ناهر برجسته ای در سارک از قبیدل ،آمریکدا ،چدین ،ژاپدن ،اتحادیده
اروپا ،کره جنوبی و ایران ،امی ها را افزایش داده است که همکاری بین اتضدای دائد و
اتضای ناهر بتوان این سازمان را از نظدر نهدادی توانمند سدازد زیدرا ایدن سدازمان در
ترده تمل ناموفق بوده و نتوانسته آنگونه که در ابت ا پیش بینی ش ه بود منطقه گرایدی
را در میان کشورها واقع در منطقه جنوب آسیا محقق نمای  .توامل این ناکامی قابل ذکر
است ،بطوریکه می توان گفت ،کشورهای واقع در منطقه جنوب آسدیا ،پیچید گیهدای
زیادی دارن که این مهضال

و پیچی گیها بر روی ایفای نقش بین المللدی و منطقده ای

این کشورها تثثیر بسیار داشته است .مثالً کشدورهایی مانند هند  ،پاکسدتان ،سدریالنکا،
بنگالدش ،نپال ،بوتان ،مال یو و افغانستان با مسائل ت ید ه ای از جملده مسدائل قدومی،
اختالفا

مرزی ،ج ایی طلبدی ،تروریسد و فهالیدت هدای خرابکارانده ،مدواد مشد ر،

کمونیس  ،اختالفا

مذهبی و ...روبرو می باشدن بطوریکده ایدن مهضدال

بنیدانهدای

نظری ملت سازی در ایدن کشدورها از جملده دمکراسدی ،سکوالریسد  ،سوسیالیسد  ،و
ف رالیس را خ شه دار نموده است.
اجتما این کشدورهای ردهیف و دارای مهضدال

سیاسدی و اجتمداتی در قالدب

سارک سبب شکل گیری سازمانی گردی کده بدا مهضدال

بسدیار دسدت و پنجده ندرم

میکن و فراین همگرایی منطقه ای را با تثخیر پیگیری مینمای  .اگر این سازمان موفدق
به کنترل توامل واگرایدی موجدود در میدان اتضدا گدردد بد ون شدک مدیتواند روند
منطقهگرایی را به خوبی طی نموده و در فراین های جهدانی ترکیدب گدردد زیدرا روند

پیمان سارک و تأثیر آن بر منطقه گرایی

11

منطقه گرایی در جنوب آسیا مربوط به دورانی است که نیروهدای تثثیرگدذار و پویدا در
رون جهانی ش ن نقش آفرین بوده ان .)Fallows, 2007
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