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درباره این پرونده
بعداز مدتهــا جدال بر ســر تغییــر تعرفه های پســتی، ســرانجام 
آمریکا توانســت اعضای اتحادیه جهانی پســت را به عقب نشــینی 
وادار کنــد و اجــازه دهــد تــا تعرفــه کاالهــای پســتی وارداتی 
 بــه آمریــکا، بــا تغییراتــی نســبت بــه گذشــته روبه رو شــود.

گرچه که هنــوز از این تغییــرات و اثرات آن خبری نیســت و پیش 
زمینه هــای آن در حــال مطالعه و بررســی اســت، امــا چنین به 
نظر می رســد که شــرکت های خرده فروشــی آنالیــن چینی مثل 
 علــی بابــا، بیشــترین زیــان را از ایــن تغییــرات خواهنــد دید.

در این پرونده در باره دالیل ترامپ برای پافشــاری بر تغییر تعرفه ها و 
برخی اثرات احتمالی آن، اطالعاتی ارایه شده است.
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فارین پالیسی در این گزارش در باره دالیل پافشاری 
ترامپ بر تغییر تعرفه های پســتی آمریکا، توضیح 
می دهد. از نظر نویسنده این گزارش، دالیل زیادی 
از جمله حمایت از مشاغل خرد و متوسط آمریکایی 
در این پافشاری موثر بوده است.گزارشگر اما، ناچار 
اســت در خاتمه این گزارش بیافزاید که اثر مالی 
مستقیم چنین تغییری بر USPS چنان ناچیز بوده 
است که کمیته منتخب ترامپ ، حتی حاضر نشده آن 

را در گزارش های خود لحاظ کند!

پیتر ناوارو، مشــاور کاخ ســفید در حــوزه تجارت، 
توانست در اجالس فوق العاده اتحادیه جهانی پست 
که سپتامبر ســال 2019 در ژنو برگزار شد، حرف 
ایاالت متحده در مورد لزوم اصالح تعرفه های پستی 

را به کرسی بنشاند.
دولت ترامپ با کســب ایــن موفقیت در نشســت 
فوق العاده اتحادیه جهانی پست، یک پیروزی چشم گیر 
را در یک نبرد قدیمی به دســت آورد؛ نبردی که در 
روزهای اوج پایداری و عملکرد روان، سیســتم پست 
بین المللی را تهدید می کرد و حاال نیز که خاتمه یافته 
است، می تواند به افزایش چشمگیر هزینه های پستی 
برای مصرف کنندگان نهایی، در سراسر جهان منجر 

شود.

پگزیت آمریکایی، هیاهو برای هیچ!
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توافق لحظه آخری!
بعد از یک ماراتن دیپلماسی دو روزه، اجالس اتحادیه جهانی پست در ژنو، به 
یک توافق غیرقابل انتظار رسید. توافقی که موجب باقی ماندن ایاالت متحده 

در این اتحادیه شد.
UPU با قدمتی بالغ بر 140 سال، یکی از سنگ بناهای اصلی روند جهانی سازی 
بوده اســت؛ اما دولت ترامپ، معتقد بود کــه قوانین حاکم بر تعرفه پســت 
بین المللی، زمین بازی میان اپراتورهای پســتی در کشورهای گوناگون را به 
صورتی ناعادالنه درآورده اســت و به بازیگران پستی برخی از کشورها، امتیاز 
ویژه ای می دهد. بر این اساس، آمریکا از یک سال پیش به طور رسمی به مقامات 
ارشد این اتحادیه اعالم کرد که اگر درخواست های ایاالت متحده در مورد اصالح 

ساختار تعرفه پستی مورد توجه قرار نگیرد، این اتحادیه را ترک خواهد کرد.
موضع گیری دولت آمریکا در مورد لزوم بازنگری اساسی در ساختار تعرفه های 
پستی، نمونه ای از باور و نگرش ترامپ و طیفی از مقامات ارشد دولت اوست که 
معتقدند، بسیاری از کشورها در روند جهانی شدن و به اسم آزادسازی تجارت در 
حال سوءاستفاده از ایاالت متحده هستند و در میان این سوءاستفاده کنندگان، 
به طور مشخص، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و اصلی ترین رقیب آمریکا، 
از این مناسبات ناعادالنه برای تصرف بازار ایاالت متحده و علیه تولیدکنندگان 

و کارگران آمریکایی، استفاده می کند.
در واقع دعوای دولت ترامپ در مــورد تعرفه خدمــات بین المللی با اتحادیه 
جهانی پست را باید به عنوان بخشی از روند جنگ تجاری چین و آمریکا دید که 
پایه های تجارت آزاد جهانی را تهدید می کند. واقعیت این است که تهدید دولت 
آمریکا برای خارج شدن از UPU، در برابر رفتارهای خصمانه و بعضا عجیب و 
غریب این کشور در توافق با سازمان های مهمی مانند سازمان ملل متحد یا ناتو، 

چندان شگفت آور به نظر نمی رسد.

ترامپ چه می خواهد؟
شکایت و اعتراض مسئوالن دولت ترامپ در این مورد، بسیار ساده و واضح بود: 
»قوانین و مقررات حاکم بر شــبکه بین المللی پست و همچنین ساختاری که 
برای تعرفه های این حوزه در نظر گرفته شده است، بسیار قدیمی و در شرایط 

کنونی غیرمنصفانه بوده و نیازمند یک تجدید  نظر اساسی است.«
کشــورهایی مثل چین که در زمان تصویب این تعرفه ها، کشور هایی درحال 
توسعه محسوب می شدند؛ امروزه به کشــورهای ثروتمند و توسعه یافته بدل 
شده اند، اما هنوز از سوبسید های تعرفه ای استفاده می کنند که براساس شرایط 
و موقعیت آن ها، در سال 1969 وضع شده است. موضوع وقتی حادتر می شود که 
در نظر بگیریم که در عصر تجارت الکترونیکی و در حالی که اصل کارکرد پست، 
انتقال محصوالت فروخته شده در سیستم های تجارت الکترونیکی است، این 
سوبسید، فقط سوبسید یک شبکه پستی به یک شبکه پستی دیگر نیست؛ بلکه، 

کشورهایی مثل چین 
که در زمان تصویب این 

تعرفه ها، مناطقی در 
حال توسعه محسوب 

می شدند؛ امروزه به 
کشورهای ثروتمند 
و توسعه یافته بدل 
شده اند، اما هنوز از 

سوبسید های تعرفه ای 
استفاده می کنند که بر 

اساس شرایط و موقعیت 
آنها در سال 1969، وضع 

شده است.

در واقع سوبسیدی است که تولیدکنندگان کشورهایی 
مثل چین، از شبکه پستی کشورهای مقصد، همچون 
ایاالت متحده، دریافت می کنند تا به واسطه آن وارد 
یک رقابت ناعادالنه با تولیدکنندگان و فروشــندگان 
کاال در کشور مقصد شوند. گرچه ایاالت متحده یکی 
از بزرگ ترین زیان ها را در این زمینه می بیند؛ اما، این 
کشور تنها شاکی این وضعیت نیســت و برای مثال، 
پیش از این، کشورهایی همچون دانمارک هم همین 

شکایت را مطرح کرده بودند.
پیتر ناوارو، مشــاور تجارت کاخ ســفید در اجالس 
اتحادیه جهانی پســت در ژنو چنین اســتدالل کرد 
که سیستم فعلی تعرفه های پســتی، نه تنها ساالنه 
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صدها میلیون دالر هزینه روی دســت شبکه پستی 
و در نتیجه مردم آمریکا می گذارد؛ بلکه همزمان، به 
قیمت از دست رفتن هزاران شغل برای جامعه آمریکا 
تمام می شود. مشاغلی در حوزه تولید و فروش نیز به 
واسطه با سوبســید ناعادالنه ای که تولیدکننده ها و 
فروشندگان چینی از مردم آمریکا می گیرند، قادر به 

ادامه رقابت نیستند.

برندگان تغییر چه کسانی هستند؟
پنجه در پنجه شدن با نظام پســتی جهانی، درست 
مانند درگیر شــدن با نظم موجود بر تجارت جهانی، 
عزم و اراده ترامپ را به چالش می کشــید و او را تحت 

خبرگان صنعت پست نیز پیش بینی 
می کنند که با اعمال این تغییرات، 

 بیشتر دریافت کنندگان بسته ها
  و نامه های بین المللی در غالب
 نقاط جهان، هزینه بیشتری را 

خواهند پرداخت.
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فشار قرار می داد. ناوارو می گوید: »دولت اوباما برای درافتادن با این قانون کهنه، 
زیادی نرم و اهل مالحظه بود. البته تغییر در چنین ساختاری به کندی اتفاق 
می افتد، آن هم وقتی از سازمانی با بیش از 190 کشور عضو حرف می زنیم، که 

هر کدام هم یک رای دارند.«
دقیقا این جاست که دیپلماســی بولدوزری دونالد ترامپ، پاداش بیش از یک 
سال و نیم تالش بی وقفه اش را می گیرد. در اجالس فوق العاده اتحادیه جهانی 
پست، توافقی به دست آمد که بر اســاس آن، بیش تر کشورها از جمله ایاالت 
متحده آمریکا، اجازه خواهند داشــت تا نرخ ارائه خدمات در مورد بســته ها و 
نامه های پستی بین المللی را، به نسبت وضعیت فعلی، به شدت افزایش دهند. 
در شرایط ایجاد شده ذیل توافق جدید، در عمل، تفاوت نرخ ارائه خدمات پستی 

به مرســوالت وارداتی از کشورهای توســعه یافته و 
کشورهای در حال توسعه نیز، به سرعت محو می شود.

پل اســتدلر یک خبره صنعت حمل و لجستیک، در 
انســتیتو لگزینگتون، عملکرد تیم و دولت ترامپ در 
روند اصالح تعرفه های پســتی را شایســته ستایش 
می داند: »این مذاکرات را می توان نمونه ای از تعقیب 
یک هدف و استراتژی مشخص و تالش برای ساختن 
اتحادهایی برای پیشــبرد کار و ارائه استدالل قوی و 
منطقی در دفاع و حمایت از مقصود نهایی برشــمرد. 
حاصــل چنین رویکردی، یک دســتاورد روشــن و 
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مشخص است که بر منافع ملی اثر مثبتی می گذارد.«

یک فایده بالقوه اصالح سیستم قیمت گذاری خدمات 
پستی، تقویت صنعت خرده فروشی در ایاالت متحده، 
به ویژه تقویت موقعیت فروشــنده ها و شــرکت های 
کوچک اســت که پیش از این بر اثــر قیمت گذاری 
ناعادالنه، امکان رقابت با فعاالن تجارت الکترونیکی 

چین را نداشتند.
اســتدلر می گویــد: »هزینــه حمل، یــک فاکتور 
تعیین کننده در تجارت میــان چین و ایاالت متحده 
اســت و با گســترش روزافزون تجارت الکترونیکی، 
اهمیت حمل و هزینه های آن، هر روز بیش تر از دیروز 

می شود.«
تغییراتی  که پس از این توافق قرار اســت در ساختار 
تعرفه های سیستم پستی اعمال شود، برای شهروندان 
آمریکایی هم هزینه هایی را در پی خواهد داشت. دبیر 
کل UPU می گوید که نزدیک کردن کارمزد تحویل 
نامه های بین المللی بــه تعرفه حمل نامه های داخلی 
به این معناست که قیمت ها در مجموع افزایش پیدا 
خواهد کرد. خبرگان صنعت نیز پیش بینی می کنند 
که با انجام این تغییرات، دریافت کنندگان بسته ها و 
نامه های بین المللی در  بیش تــر نقاط جهان، هزینه 

بیش تری را خواهند پرداخت.

USPS چقدر از اصالح تعرفه های پستی 
سود می برد؟

در شرایطی که نظام پستی آمریکا دچار یک زیان دهی 
فاحش اســت؛ اقدامات اخیر دولت ترامپ، در مورد 
اصالح نظــام تعرفه های پســت بین المللی، مرهمی 

کوچک بر زخمی بزرگ است.
در 9 ماهه اخیر، سرویس پستی ایاالت متحده، شاهد 
زیانی حدود 5/8 میلیارد دالر بوده اســت. اصلی ترین 
دلیل این زیان دهی، کاهش حجم نامه های ســنتی، 
هزینه اجتناب ناپذیر ناشی از تعهدات گذشته و البته 
موانع قانونی برای افزایش قیمت نامه رســانی داخلی 
است که اصلی ترین منبع درآمد این شرکت محسوب 

می شود.
در سال 2015، بر اســاس گزارش بخش حسابرسی 

سرویس پستی ایاالت متحده، عدم به روزرسانی تعرفه ها در طول پنج سال قبل 
از آن، زیانی در حدود 300 میلیون دالر، به سیستم پستی آمریکا وارد ساخته 
بود؛ اما، پیتر ناوارو در اجالس وین مدعی شد این رقم در سال جاری )2019(، 
با توجه به افزایش چشم گیر حجم تجارت الکترونیکی و رشد بسیار زیاد تعداد 
بسته های پستی مرتبط با این حوزه، که عمدتا از چین به مقصد آمریکا ارسال 

می شوند، به حدود ساالنه 300 میلیون دالر رسیده است.
البته در نهایت، سهم پست بین الملل در ساختار درآمد سرویس پستی آمریکا، 
آن قدر ناچیز است )و به تبع آن، در حجم زیانی که شبکه پستی به صورت ساالنه 
متحمل آن می شود، آن قدر کوچک است( که کارگروه ویژه ای که دولت برای 
رسیدگی به بحران مالی پست آمریکا، تشکیل داده است، حتی الزم ندانسته 
به این رقم به عنوان یکی از عوامل زیان دهی سرویس پست ایاالت متحده، در 

آخرین گزارش خود اشاره کند.

مشاور تجارت کاخ سفید در اجالس 
اتحادیه جهانی پست در ژنو چنین 

استدالل کرد که سیستم فعلی 
تعرفه های پستی، نه تنها ساالنه 

صدها میلیون دالر هزینه روی 
دست شبکه پستی و در نتیجه 

مردم آمریکا می گذارد؛ بلکه 
هم زمان، به قیمت از دست رفتن 
هزاران شغل برای جامعه آمریکا 

تمام می شود.
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تغییرات در راهند...

باقی ماندن ایاالت متحده در اتحادیه جهانی پست، هر چند از یک تغییر زلزله آسا در تجارت 
الکترونیکی، در ســطح جهان، جلوگیری کرد؛ اما، موجب تغییرات دیگری در اکوسیستم 

خدمات پستی خواهد شد.

ایاالت متحده اولین کشــوری خواهد بــود که از این 
امکان بهره مند می شــود. یکی از سخنگویان اتحادیه 
جهانی پست می گوید: »ایاالت متحده باید تا ابتدای 
ماه مارس سال 2020، نرخ های مورد نظر خود برای 
حق ترمینال را جهت تایید به اتحادیه جهانی پســت 

هنگامی که 192 کشــور عضو اتحادیه جهانی پســت، در ســومین اجالس 
فوق العاده این اتحادیه، عاقبت بر سر الگوی جدید قیمت گذاری خدمات پست 
بین الملل توافق کردند، جهان در آستانه عصر تازه ای از تحوالت خدمات پستی 
بین المللی قرار گرفت که در آن، کشــورها می توانند حق ترمینال مرسوالت 

پستی بین المللی خود را، به صورت مستقل تعیین نمایند.
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ارائه نماید. این نرخ ها تا ماه آوریل مورد بررســی قرار 
گرفته و تایید خواهد شد و ســپس به اطالع همگان 
خواهد رســید تا از ماه جوالی در شبکه پستی اعمال 

شود.«
مشکل و شــکایتی که آمریکایی ها  به عنوان دلیل و 
انگیزه اصلی خود برای ترک اتحادیه جهانی پســت 
به آن اســتناد می کردند، حق ترمینال ارزان تری بود 
که در زمان وضع تعرفه ها، در دهه های 1960، برای 
کشــورهای در حال توســعه در نظر گرفته شده بود. 
از آن زمان برخی کشــورها و به طور مشخص چین، 
تغییرات بســیاری را به خود دیده اند؛ اما، امروزه، به 
لطف تعرفه ای که ســال ها قبل تصویب شده،  از یک 
مزیت ناعادالنــه در تجارت الکترونیکــی برخوردار 
شده اند؛ به طوری که برای بسته های زیر 2 کیلوگرم، 
هزینه ارســال بسته پســتی از چین به آمریکا، عمال 

این آرامش موقتی است و با 
تغییرات پیش رو در نظام تعرفه 

پستی، جهان شاهد تحوالت مهمی 
در تجارت الکترونیکی و مزیت 
رقابتی بازیگران حاضر در این 

صحنه خواهد بود.

کمتر از هزینه ارسال پستی در داخل آمریکا از یک نقطه به نقطه ای دیگر است.
تغییرات اعمال شــده در نرخ های جدید، اجازه می دهد تا حق ترمینال ابتدا 
به سطح 70 درصد نرخ های پست داخلی افزایش یابد و با افزایش ساالنه یک 
درصد، تا مرز 80 درصد هزینه پســت داخلی افزایش یابد. این البته بدان معنا 
است که فرستندگان مرسوالت پســتی بین المللی، همچنان می توانند بخش 
کوچکی از مزیت تعرفه ای خود را حفظ کنند؛ اما، این رقم، دیگر چنان کوچک 

خواهد بود که تاثیر چشمگیری بر مزیت رقابتی در بازار نمی گذارد.
شی فلیکس، مدیر برنامه پست جهانی استمپز دات کام می گوید: »به نظر من، 
رساندن نرخ حق ترمینال به 100 درصد هزینه نامه رسانی داخلی، بهتر از نگه 
داشتن آن در سطح 70 درصد بود؛ اما، باز هم این اصالح، گام مهمی در جهت 
متوازن و منصفانه ساختن شــرایط، بین حمل کنندگان داخلی و فرستندگان 
مرسوالت بین المللی اســت که پیش از این از شــرایط یک جانبه موجود در 

تعرفه های قبلی، بهره  می بردند.«
عالوه بر ایاالت متحده، هر کشور دیگری نیز می تواند از این مصوبه برای اصالح 
حق ترمینال خود استفاده کند یا تا ژانویه 2021 که مطابق برنامه، الگوی جدید 
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تعرفه پستی در اتحادیه جهانی پست مورد بازبینی قرار خواهد گرفت، صبر کند.
تغییرات ایجاد شده در رویکرد و سیاســت حاکم بر نرخ های مصوب اتحادیه 
جهانی پست، قدرت و برتری را از کشورهای فرستنده مرسوالت پستی گرفته 
و به کشورهای دریافت کننده این مرسوالت منتقل می نماید. این دقیقا همان 
هدفی است که دولت ترامپ برای رسیدن به آن، اتحادیه جهانی پست را تهدید 

به ترک و قطع همکاری یک جانبه کرد.
یکی از سخنگویان اتحادیه جهانی پست معتقد است: »پیشنهاد مورد بررسی 
و مصوب در اتحادیه، قصد داشــت تا به آشفتگی های اقتصادی ناشی از تفاوت 
غیرمنصفانه نرخ مرسوالت پستی داخلی و بین المللی خاتمه دهد تا آن بخش 
از تجارت الکترونیکی که به شبکه پســتی به عنوان ابزار اصلی توزیع کاالهای 
خود تکیه کرده است، در کشــورهای مختلف شاهد رقابت منصفانه تری میان 

فروشندگان داخلی و بین المللی باشد.«
از آن جا که بخش بزرگی از کشــورها برای اصالح جدول تعرفه ها تا سال 
2021 منتظر خواهند ماند، به نظر می رســد، الاقل بــرای مدت کوتاهی، 
آرامش دوباره به فضای صنعت پست بازگشته است؛ اما، این آرامش موقتی 
اســت و با تغییرات پیش رو در نظام تعرفه پســتی، جهان شاهد تحوالت 
مهمی در تجارت الکترونیکی و مزیت رقابتی بازیگران حاضر در این صحنه 

خواهد بود.

تغییرات ایجاد شده در 
رویکرد و سیاست حاکم 

بر نرخ های مصوب اتحادیه 
جهانی پست، قدرت و 
برتری را از کشورهای 

فرستنده مرسوالت پستی 
گرفته و به کشورهای 

دریافت کننده این 
مرسوالت منتقل می نماید.
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اتحادیه جهانی پســت، در واکنش به تهدید ایاالت 
متحده مبنی بر ترک این شبکه در صورت برآورده 
نشدن خواسته هایش، به تغییراتی جدی در ساختار 

هزینه پستی بین المللی تن داد.

بهای سرسختی!

بیشــتر صاحب نظران، هنگامی که ترامپ اتحادیه جهانی پست را تهدید به 
خروج آمریکا از شــبکه بین المللی پســتی تحت نظارت این اتحادیه کرد، به 
تحلیل و بررســی اثرات تجاری و اقتصادی این تصمیم پرداختند، اما واقعیت 
این است که این تصمیم می توانست برای شهروندان آمریکایی، به خصوص آن 

دسته از شهروندان آمریکایی که خارج از این کشور 
زندگی می کنند، تبعات اجتماعی و سیاســی بسیار 

مهمی داشته باشد.
در واقع، تهدید اتحادیه جهانی پســت توسط دولت 
ترامپ، بهانه ای برای بررســی مجدد و یادآوری این 
نکته بود که زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاســی 
شــهروندان آمریکایی، تا چه حد با صنعت پســت 

درآمیخته است.
انجمن شــهروندان آمریکایی مقیم خارج از کشور، 
در این یادداشت، به بررسی دالیل اختالف ترامپ با 
UPU و اثراتی پرداخته اســت که نرسیدن به توافق 
با ایــن اتحادیه می توانســت بر زندگی شــهروندان 

آمریکایی در خارج از این کشور بگذارد.

چرا UPU تسلیم شد؟
اتحادیه جهانی پست، به عنوان نهاد عامل سازمان ملل 
متحد که وظیفه برقــراری هماهنگی و اتصال میان 
شبکه های پستی کشورهای گوناگون در سراسر جهان 
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را بر عهده دارد، در واکنش به تهدید ایاالت متحده مبنی بر ترک این شــبکه 
در صورت برآورده نشدن خواسته هایش، به تغییراتی جدی در ساختار هزینه 

پستی بین المللی تن داد.
هر چند پذیرش این درخواست از ســوی اتحادیه جهانی پست، دولت ایاالت 
متحده را از ترک کردن شبکه جهانی پســتی منصرف ساخت،  اما سوال این 
اســت که مصرف کنندگان خدمات پســتی، در اثر این تصمیم، ممکن بود 

متحمل چه هزینه هایی شوند؟
 این توافق )در مورد تغییر ســاختار قیمت ها( با رای 
قاطع نمایندگان همه کشــورهای حاضر در کنگره 
اضطراری اتحادیه جهانی پســت، به تصویب رسید 
و تصویب آن، با شــور و شعف مورد اســتقبال همه 

نمایندگان حاضر در کنگره قرار گرفت.
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خیلی طبیعی است که بیشتر مردم، تاکنون، حتی نامی از اتحادیه جهانی پست 
نیز نشنیده باشند. اتحادیه جهانی پست، به عنوان سازمانی که تعیین کننده 
مقررات، استانداردها و تعرفه های نامه رسانی در سطح جهان است، حتی اگر 
نقش و کارکرد آن از دید عموم مردم پوشیده باشد، در نظر متخصصان و فعاالن 
صنعت پست، سازمانی موثر و خوشنام است که فعالیت آن سبب شده تا برای 
سال های طوالنی، تبادالت پستی میان کشورها، با آسودگی و پیوستگی جریان 

داشته باشد و در بستر این تبادالت، امکانات فراوانی 
برای توسعه تجارت و کاهش هزینه مبادله در مقیاس 

بین المللی ایجاد شود.

ترامپ چه می گوید؟
سال گذشته، دولت ترامپ اعالم کرد که قصد دارد از 
اتحادیه جهانی پست تا پاییز سال 2019 خارج شود، 
مگر این کــه تقاضاهای این دولــت، در مورد اصالح 
ساختار تعرفه خدمات پست بین الملل، مورد موافقت 

اتحادیه جهانی پست قرار بگیرد.

هر چند خروج کامل ایاالت متحده 
از اتحادیه جهانی پست، حتی در 

اوج این بحران، بسیار بعید به نظر 
می رسید، اما اگر چنین چیزی اتفاق 
می افتاد هزینه مبادله بسیار بزرگی  
به شرکت های فروشنده محصوالت و 
همچنین مصرف کنندگان آمریکایی 

تحمیل می شد.
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دولت ترامپ ادعا می کرد که ساختار فعلی تعرفه های 
پستی به گونه ای تنظیم شده است که موانع جدی و 
ناعادالنه ای در راه فعالیت شبکه پستی ایاالت متحده 
و همچنین آن دسته از کسب و کارهایی ایجاد می کند 
که برای ارائه خدمات خود به شــبکه پســتی متکی 
هستند و آن ها را از توسعه فعالیت و ارتقای سودآوری 

باز می دارد.
192 عضو اتحادیه جهانی پست، به صورت دوره ای، 
برای تعیین یک پرداختی ثابت )در ســاختار تعرفه 
خدمات پســت بین المللی برای هر کشــور( توافق 
می کننــد که به عنــوان »حق ترمینال« شــناخته 

می شود.
حق ترمینال )Terminal Due( رقمی اســت که 
کشور ارســال کننده مرســوله، باید به شبکه پستی 
کشور تحویل گیرنده، برای انجام خدمات پستی در 
کشور مقصد، بپردازد. تعرفه های حق ترمینال، برای 
چین، مصوب سال 1969 است  و متناسب با شرایط 
آن زمان، چین را به عنوان یک کشــور کمتر توسعه 
یافته در نظر گرفته و با ارفاق در این تعرفه ها، ســبب 
شده است که شرکت های چینی فرستنده مرسوله، 
به صورت نسبی یکی از کمترین هزینه ها را در ارسال 

مراسالت خود متحمل شوند.
اصالح نشدن این تعرفه ها برای مدت طوالنی، سبب 
شد تا شــرکت های ارسال کننده بســته های پستی 
به ایاالت متحده از یک صرفه جویی چشــمگیر در 
هزینه ها برخوردار شوند و این امر زیانی حدود 300 
میلیون دالر در ســال را به ســرویس پستی آمریکا 

تحمیل می کرد.
اما مهمتر از زیان شبکه پستی آمریکا در این معامله، 
مســاله رقابت پذیــری در تحویل کاال به مشــتری 
آمریکایی، میان چین و ایاالت متحده بود. چنان که در 
بسیاری از موارد، بهای ارسال یک بسته از داخل خاک 
ایاالت متحده به مصرف کننــده آمریکایی، در عمل 
بیش از بهای تمام شده ارسال آن بسته از چین برای 

همان مصرف کننده بود.
حجم مبادالت تجاری که تحت تاثیراین خروج قرار 
می گرفت، به همراه نقش و جایــگاه محوری ایاالت 

متحده در مبادالت پستی جهانی، منجر به این تحلیل می شد که خروج کامل 
ایاالت متحده از اتحادیه پست جهانی در عمل ناممکن است. به اعتقاد بیشتر 
خبرگان صنعت پست، حتی اگر چنین خروجی اتفاق می افتاد، دولت ایاالت 
متحده از فردای روز خروج، برای رسیدن به یک توافق تازه با این سازمان وارد 
مذاکره و مشغول کار می شد. اتحادیه جهانی پست، بزرگتر از آن بود که ایاالت 

متحده بتواند آن را نادیده بگیرد.
 با اطالع از  این مجموعه مالحظات و محدودیت ها، اتحادیه جهانی پست که 
معتقد بود راه حل مهار این بحران کامال در دسترس است، در ماه جون سال 
2019 اعالم کرد که این نهاد در پایان سپتامبر، یک نشست فوق العاده برای 

دولت ترامپ ادعا می کرد که ساختار 
فعلی تعرفه های پستی به گونه ای 
تنظیم شده است که موانع جدی 

و ناعادالنه ای در راه فعالیت شبکه 
پستی ایاالت متحده و همچنین 

آن دسته از کسب و کارهایی ایجاد 
می کند که برای ارائه خدمات خود به 

شبکه پستی متکی هستند و آن ها را 
از توسعه فعالیت و ارتقای سودآوری 

باز می دارد.
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بازنگری  در سیستم  حق ترمینال برگزار خواهد کرد.
در همان زمان نیــز انجمن شــهروندان آمریکایی مقیم خارج کشــور، این 
تصمیم را ســتود و همه طرف ها را برای رسیدن به یک توافق مرضی الطرفین 
و مورد اجماع، تشویق کرد؛ زیرا عملکرد کارآمد و بدون اصطکاک نظام پست 
بین المللی، عالوه بر اثرات اقتصادی عمده آن، برای شهروندان آمریکایی مقیم 
خارج از کشور، اثرات اجتماعی و سیاسی چشمگیری داشت.بخش قابل توجهی 
از ارتباطات این شهروندان با سرزمین مادری و همچنین اتصال این شهروندان 
با نظام تامین اجتماعی آمریکا و حتی مشارکت آنان در رای گیری های سیاسی، 

به کارکرد صحیح نظام پستی بین المللی وابسته است.

اگر توافق نمی شد ...
در صورتی که نشست فوق العاده ماه سپتامبر به یک توافق منجر نمی شد، ممکن 
بود ایاالت متحده، با خروج یک جانبه از اتحادیه جهانی پست، نسبت به اعمال 
حق ترمینال)Terminal Due(مورد نظر خود بر روی مرســوالت پســتی 
بین المللی اقدام کند و این موضوع، عالوه بــر پیامدهای تجاری جدی، عمیقا 

حقوق شهروندی آمریکایی های خارج از کشور را نیز، تحت تاثیر قرار می داد.
مختل شدن ارتباطات پستی بین المللی میان ایاالت متحده و سایر کشورها، نه 

فقط سیستم جمع آوری و شمارش آرای آمریکاییان 
خارج از کشور را تهدید می کرد، بلکه اداره درآمدهای 
داخلی )که مســئول جمع آوری مالیات بر درآمد در 
ایاالت متحده اســت( نیز، برای ارتباط با شهروندان 
خارج از کشور به شکل عمیقی به نظام پستی وابسته 
است. با توجه به این که مقررات جدید مبارزه با فرار 
مالیاتی، به دولت اجازه می دهد که اعتبار پاسپورت 
شهروندانی را که بیش از 50 هزار دالر بدهی مالیاتی 
معوق دارند، به حالت تعلیق درآورد، اختالل در ارتباط 
میان نظام مالیاتی و شهروندان آمریکایی مقیم خارج 
از کشور، دسترسی این شــهروندان به بدیهی ترین 

حقوق شهروندی را در معرض مخاطره قرار می داد.
با عبور از این بحران، صرف نظــر از آن چه که پس از 
اصالح تعرفه ها در صحنه تجارت بین المللی مبتنی بر 
خدمات پستی، اتفاق می افتد؛ شهروندان آمریکایی 
مقیم خارج از کشــور، از خطرات و مشکالت بسیار 

بزرگی رها شدند.



  UPU پرونده جدال آمریکا و 
بر سر تعرفه ها

ه 2
مار

 ش
|1

39
8  

ذر
آ

۱6
تغییر به شیوه ترامپ ...

نویسنده تایم در این یادداشت می گوید که ریگان هم مانند ترامپ، خواهان تغییر در تعرفه خدمات 
پستی تغییر بود؛ اما چالش های سیاسی در جنگ سرد به او اجازه این ریسک را نداد. با این حال، 

بیش تر گروه های مرجع، از جمله اتاق بازرگانی آمریکا، از تصمیم ترامپ حمایت می کنند.
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حاال که اصالح نظام تعرفه های پستی بین الملل، آن قدر 
برای دولت ایاالت متحده راضی کننده بود که این کشور 
را از ترک کردن اتحادیه جهانی پســت منصرف سازد، 
می توان با خیالی آسوده تر به بررسی تبعاتی پرداخت 
که خروج آمریکا از این پیمان، می توانست در بر داشته 

باشد.
همچنین می توان مروری کرد بــر اقداماتی که ایاالت 
متحده و سایر کشــورها در جهت کسب آمادگی برای 

این تحول احتمالی برنامه ریزی و یا اجرا کرده بودند.
در اوج بحران مذاکره آمریکا با ســایر اعضای اتحادیه 

مشکل دولت ترامپ با وضعیت فعلی 
شبکه پست بین الملل، وضعیت 

تعرفه ها، به خصوص در بخش حق 
 ترمینال بود. این تعرفه ها

  در دهه 60 قرن میالدی گذشته 
تصویب شده اند.

جهانی پســت، برای اصالح نظــام تعرفه هــا، به ویژه در بخش حــق ترمینال 
)Terminal Due(، عالوه بر نگرانی در مورد امور اجرایی شبکه پست و تاثیرات 
این تحول بر تجارت الکترونیکی امکان داشت که شهروندان آمریکایی، به ویژه 
ساکنان سایر کشورها، در معرض مخاطرات متنوعی قرار گیرند. مخاطراتی که از 
مسائل کوچکی همچون اختالل در روند انتقال نامه ها و بسته های شخصی شروع 
می شد و می توانست به مسائل جدی و بزرگی مثل اختالل در سیستم جمع آوری 
آرای شــهروندان مقیم خارج از ایاالت متحده، یا ایجاد مشــکل در ارتباط این 

شهروندان با نظام مالیاتی ایاالت متحده منجر شود.
دولت ایاالت متحده، البتــه در طول این مدت مدعی بود که به صورت شــبانه 
روزی تالش می کند تا اگر بر خــروج آمریکا از اتحادیه جهانی پســت  تصمیم 
گرفته شد؛ این انتقال به آرامی و بدون اثرات جانبی جدی بر زندگی شهروندان 
اتفاق افتد. سرویس پســتی ایاالت متحده اما، در گفتگو با سایر فعاالن پستی 
و جامعه بین المللی صنعت پســت، پیام های محتاطانه تری را مخابره می کرد. 
عالوه بر متخصصان صنعت پست، صاحب نظران و کارشناسان نظام رای گیری و 
جمع آوری مالیات برون مرزی نیز نسبت به امکان ایجاد یک سیستم جایگزین در 
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زمانی یک وسیله ارتباطی بود، امروزه بیش تر تبدیل به 
بستر و ابزاری برای دسترسی شده و نقش لجستیکی 
آن از نقــش ارتباطی این صنعت کامال پیشــی گرفته 

است.
بر اســاس مطالعه ای که در ســال 2014 به سفارش 
سرویس پستی ایاالت متحده، در مورد تراز مالی روابط 
پســتی کشــورهای مختلف با یکدیگر صورت گرفته 
اســت؛ تخفیفی که شبکه های پســتی در کشورهای 
توســعه یافته، بابت اندک بودن حق ترمینال، به سایر 
کشورها و به طور مشخص چین پرداخته اند؛ به رقمی 
در حدود 1/2 میلیارد دالر بالغ می شــود. اگر در نظر 
بگیریم که بخش بزرگی از این تخفیف، نه به جابه جایی 
مدارک، بلکــه به حمل بســته های پســتی کوچک 
حاوی محصوالت خریداری شــده در چرخه تجارت 
الکترونیکی اختصــاص یافته اســت، آن گاه می توان 
دریافت که بخش مهم سوبسید میلیارد دالری شبکه 
پستی کشــورهای صنعتی، در واقع به تولیدکنندگان 
و فروشندگان کشورهای کم تر توسعه یافته اهدا شده 

است.
بر این اساس، بسیاری از متخصصان اقتصادی و فعاالن 
تولید و تجارت با رویکرد ترامپ در پافشــاری بر لزوم 
اصالح تعرفه های پســتی موافق بودند. از جمله اتاق 
بازرگانی ایاالت متحده از رویکرد دولت در این زمینه 
اســتقبال کرد. هر چند برخــی از متخصصان صنعت 
پست، نگران بودند و هشدار می دادند که خروج کامل 
ایاالت متحــده از این ســازمان می تواند برای ســایر 
کشــورها انگیزه و بهانه الزم برای خروج از اتحادیه و 
تعیین نرخ های پستی مستقل را فراهم کند. عالوه بر 
آن، پیش بینی می شد که گسترش رویه های مستقل در 
قیمت گذاری، موجب ایجاد یک هرج و مرج و ناپایداری 
جدی در شبکه بین المللی مراسالت پستی خواهد شد. 
طبیعی اســت که صاحبــان مارکت پلیس های بزرگ 
آمریکایی، همچون آمازون، که به شــکل وســیعی به 
تولیدکنندگان و فروشندگان چینی سرویس می دهند 
و با آن ها همکاری می کنند، از این تحول اصال خوشحال 

نباشند.
دونالد ترامپ، اولین رئیس جمهور آمریکا نیســت که 

بسیاری از متخصصان اقتصادی و 
فعاالن تولید و تجارت با رویکرد 

ترامپ در پافشاری بر لزوم اصالح 
تعرفه های پستی موافق بودند. از 

جمله اتاق بازرگانی ایاالت متحده 
از رویکرد دولت در این زمینه 

استقبال کرد.

کوتاه مدت، بدبین بودند؛ سیستمی که قادر باشد تا جای خالی دسترسی به شبکه 
پستی بین المللی را بگیرد، بدون این که به کاربران، هزینه غیرعادی تحمیل کند.

هیچ سیستم پستی به طور قطع بی نقص نیست و ممکن است گاهی نامه ای گم 
شود یا به خاطر اشتباه در عملکرد تحویل، هدیه ای یک روز بعد از تولد، به دست 
گیرنده برسد؛ اما، در یک نگاه کلی به عملکرد سیستم پست بین المللی، شاهد 
یک نظم و هماهنگی حیرت انگیز هســتیم که ارتباط آسان و ارزانی را بین تمام 

نقاط جهان ممکن ساخته است.
مشکل دولت ترامپ با وضعیت فعلی شــبکه پست بین الملل، وضعیت تعرفه ها، 
به خصوص در بخش حق ترمینال بود. این تعرفه ها که در دهه 60 قرن میالدی 
گذشته تصویب شده اند، براســاس یک توافق عمومی، به نفع ایجاد دسترسی و 
ارتباط  بیش تر برای کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته وضع شدند و 
در نتیجه رقمی که این کشورها، باید برای دسترسی به شبکه پستی کشورهای 
صنعتی و توسعه یافته پرداخت می کردند، با تخفیف بسیار بزرگی، نسبت به تعرفه 

همین خدمات برای کشورهای صنعتی و توسعه یافته، تعیین شد.
این موضوع، در شــرایط کنونی، از دو منظر محل اشکال است و تولید مشکالت 

فراوانی کرده است:
اول این که از سال 1960 تا امروز، وضعیت اقتصادی خیلی کشورها در جهان، به 
شدت تغییر کرده است؛ برای مثال، چین که در زمان تصویب این تعرفه ها یک 
کشور نسبتا فقیر و در حال توسعه بود، امروز یک کشور صنعتی و توسعه یافته و 

دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود.
دوم این که، نوع کارکرد صنعت پســت و ماهیت مرسوالت پستی، در طول چند 
دهه گذشته و به طور ویژه ده سال گذشته، به شدت تغییر کرده است؛ پست که 
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به نقد این وضعیت پرداخته و خواهان تغییر آن شــده 
است؛ این انتقادها را حدود 40 ســال پیش، یعنی در 
شــرایطی که فقط حدود 20 ســال از وضع تعرفه ها 
گذشته بود و نقش پست نیز، هنوز هم چون امروز دچار 
تغییرات جدی نشــده بود؛ رونالد ریگان، دیگر رئیس 
جمهور آمریکا بر زبان آورده و خواهان تغییر وضعیت 
تعرفه ها شــده بود. اما کوچک بودن اثرات مثبت این 
تغییــر در آن روزگار و همچنین، جدی تــر بودن اثر 
ریسک ناپایداری شبکه پســت بین الملل بر وضعیت 
آمریکایی هــای مقیم خارج از کشــور در آن دوران، و 
البته وجود اولویت های جدی تری در سیاست خارجی 
آمریکا در دوران جنگ سرد، سبب شد تا ریگان، هرگز 
همچون ترامپ، به سمت یک اقدام عملی جدی در این 

حوزه حرکت نکند.
البته، چه در دوران ریگان و چه در دوران ترامپ، بعید 
بود که شرکای تجاری و اســتراتژیک ایاالت متحده، 
همچون اتحادیه اروپا، از قبول مرسوالت پستی آمریکا، 

سر باز بزنند؛ اما، یکی از سخن گویان کمیسیون اروپایی، به تایم گفت: »گرچه 
خروج آمریکا از اتحادیه بین المللی پست، جریان پســتی میان اتحادیه اروپا و 
آمریکا را قطع نمی کرد؛ اما، بر مساله رســیدگی گمرکی به محموله های پستی 
آمریکایی تاثیر جدی می گذاشت و همچنین ممکن بود برای بسیاری از اپراتورها 
و شبکه های پستی در سطح جهان، رســیدگی به محموله های پستی ارسالی از 

آمریکا، دیگر اولویت چندانی نداشته باشد.«
با این وصف، بنا به گفته دولت ایاالت متحده و سرویس پست دولتی این کشور، 
پیمان های پستی موازی، به عنوان یک اقدام احتیاطی، با 17 کشور دارای اولویت 
)که بیش از 70 درصد آمریکاییان مقیم خارج از کشور در آن ها زندگی می کنند، 
منعقد شــده یا در حال نهایی شدن اســت( اما، این بدان معنا است که از هر 4 
آمریکایی مقیم خارج از کشور، یک نفر هم چنان در معرض خطر از دست دادن 

پوشش مناسب پستی قرار داشته است.
به هر حال، امروز که آب ها از آسیاب افتاده و باقی ماندن ایاالت متحده در اتحادیه 
جهانی پست قطعی شده است؛ می توان گفت که در کوتاه مدت، روند زندگی و 
کسب وکار در صنعت پست مانند گذشته خواهد بود؛ هر چند، باید منتظر تغییر 
نرخ ها در آینده نزدیک و اثرات آن بر کسب وکارهایی بود که برای ادامه حیات به 

خدمات پستی وابسته هستند.
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