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بروز سردی بی سابقه در روابط آلمان-آمریکا 

 برلین رغبتی به 
میزبانی پمپئو ندارد

یک شــبکه خبــری آلمانی درباره ســفر 
اخیر وزیــر خارجه آمریکا به آلمان نوشــت، 
روابط میان دو کشــور آنقدر دچار ســردی 
اســت که برلیــن هرگــز اینگونه نســبت 
 به ســفر یک مقــام آمریکایی به این کشــور 

بی رغبت نبوده است.
شــبکه خبری دویچه وله در گزارشــی با 
عنــوان »آمریکا و آلمان - جدایــی هر روزه« 
نوشــت که مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا 
به برلین رفت و تحوالت نشان می دهد که دو 

طرف تا چه حد از هم دور هستند. 
پمپئو با آنــگال مرکل صدراعظــم آلمان 
و هایکــو مــاس همتــای آلمانی خــود در 
نخستین ســفر به آلمان دیدار کرد و اگرچه 
مرکل بــر روابــط نزدیک تاکید داشــت، در 
 واقع این ســفر اختالفات میــان دو طرف را 

آشکار کرد.
در این گزارش آمده اســت که روز جمعه 
)دهم خرداد ماه( ســه پرچــم در کنار هم در 
دفتر صدراعظمی در کنار هم قرار داشــتند: 
پرچم های آلمــان، آمریکا و اتحادیــه اروپا و 
اینطور به نظر می رســید که شــرایط مانند 
یک دهه قبل شده اســت یعنی همان زمانی 
که برلیــن - پایتخت آلمان- مانند شــهری 
آمریکایی بود، اما واقعیت این بود که در روابط 
میان آمریکا و آلمان در حالت رســمی چیزی 

در جریان نیست.
دویچه وله نوشــت که پامپئو از زمانی که 
وزیر خارجه آمریکا شــده است، به 40 کشور 
ســفر کرده، اما تا دیروز هیچ زمانی برای سفر 
به آلمان اختصاص نداده است. البته یک قرار 
مالقات برای چند هفته گذشته گذاشته شده 
بود اما پامپئو آن را هم برای سفر کوتاهی که به 

عراق داشت، لغو کرد. 
اینها در شــرایطی اســت که چند ســال 
پیش چنین وضعیتی در روابط میان برلین و 

واشنگتن غیرقابل تصور بود.

این شــبکه خبری آلمانی نوشــت زمانی 
که بحران هــا در ارتبــاط با ایران، ســوریه، 
خط لولــه نورد اســتریم 2،  بودجــه دفاعی 
آلمان و روابط با چین شــدت یافــت، فاصله 
میان آلمان و آمریکا تشــدید شــد. در دیدار 
 دیروز، موضــوع ایران محــور گفت وگو های 

طرفین بود. 
آلمان هم ماننــد دیگر شــرکای اروپایی 
خود درباره درســتی مواضع ســخت آمریکا 
در برابر ایــران ابــراز تردید کــرد که خروج 
آمریکا از توافق هســته ای با ایــران از جمله 
این موارد اســت. بایــد گفت کــه در دیدار 
میان مرکل و پامپئــو و  مذاکــره  45 دقیقه  
آنان پشــت درهای بســته درباره مســائلی 
میان طرف آلمانی و آمریکایی صحبت شــد 
 که برلین و واشــنگتن درباره آنهــا اتفاق نظر 

کمتری دارند.
در این گزارش آمده اســت که میان آلمان 
و آمریــکا، تالش ها برای یافتــن یک موضوع 
که در آن بحران نباشــد، اقدامی بیهوده بود. 
موضع گیری مرکل را می توان در ســخنرانی 
وی در دانشــگاه هــاروارد مشــاهده کــرد؛ 
وقتی کــه وی  احســاس واقعی خــود را به 
مواضع دولــت آمریکا نشــان داد و به صورت 
 ضمنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

انتقاد کرد.
زندگی در دو سیاره جدا از هم

دویچه ولــه نوشــت همچنان کــه روابط 
متعددی در ارتباط با روابط فرا آتالنتیک بر قرار 
است، با این حال آنچه در واقعیت جریان دارد 
این است که سران دو دولت آمریکا و آلمان از 
هم دور و گویی در دو سیاره جدا به سر می برند. 
این موضوع در واکنش آلمان به سفر پامپئو به 

این کشور مشهود است. 
قاعدتا چنین ســفری باید رخدادی بزرگ 
باشــد. بد یا خوب، قبال در چنین شــرایطی 
تظاهرات هــای اعتراضی در آلمــان برگزار 
می شــد، اما اینبار شــرایط به گونه ای بود که 
می تــوان آن را اینطور توصیف کــرد: هرگز 
برلین تا این حد به ورود مهمانی از واشــنگتن 

بی رغبت نبود.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

به مدت چهار سال، آمار جمعیت 
رکورد شکنی از توریست های چینی، 
به جاذبه های توریستی ایاالت متحده 
از جملــه، هالیــوود، کپیتال هیل و 
گرند کانیون هجوم آوردند؛ اما دیگر 
خبری از این جمعیت نیست و تعداد 

رفته رفته کمتر می شود.
به گزارش پایگاه خبــری رادیو 
ملی آمریکا NPR، قیمت باالی دالر 
مسافرت به ایاالت متحده را گران تر 
از گذشــته کرده و صنعت توریسم 
آمریکا با توجه به تنش های تجاری و 
سیاسی بین دو کشور که همچنان رو 
به فزونی است، به تاریخ انقضای خود 

نزدیک می شود.
 آمار رو به کاهش 
گردشگران چینی

بر اســاس گزارش دفتر توریسم 
جزیــره هاوایــی آمریــکا، تعداد 
بازدیدکنندگان چینی در ماه آوریل 
ســال جاری میــالدی )فروردین و 
اردیبهشت( نزدیک به یک چهارم و 
بیش از 23 درصد در چهار ماهه اول 
سال 2019 در مقایسه با مدت های 
مشابه در سال قبل میالدی کاهش 

نشان داده است.
در ایالت آریزونا، محل قرار گیری 
گرنــد کانیون، یکــی از جاذبه های 
گردشــگری مطرح ایاالت متحده، 
دفتر دولتی توریســم تخمین زده 
اســت که در ســال 2018، تعداد 
بازدیدکنندگان چینــی نزدیک به 
3.7 درصد ریزش داشــته اســت؛ 
این در حالی اســت که تعــداد این 
گردشگران بین سال های 2010 تا 

2017 نزدیک به چهار برابر شده بود.
بر اساس داده هایی که روز جمعه 
)دهم خرداد ماه( از سوی دفتر ملی 
سفر و توریســم آمریکا منتشر شد، 
در مجمــوع در کل کشــور آمریکا، 
تعداد گردشــگران چینی در ســال 
2018، برای اولین بار از سال 2003، 
نزدیک به 5.7 درصد کاهش داشته 
است. اگرچه همین تعداد گردشگر 
بزرگ ترین خرج کنندگان مسافران 
بین المللی بودند و سال گذشته 36.4 
میلیارد دالر برای این منظور هزینه 

کردند.
توری بارنس از انجمن مسافرت 
آمریکا گفت: اینکه با صراحت و دقت 
بگوییم که چه چیزی منجر به تغییر 
تمایالت گردشگران شده، کار بسیار 
دشواری اســت.  وی گفت که دالر 
گران منجر به گران تر شدن سفر به 
ایاالت متحده آمریکا شــده است و 
همچنین این احتمال بالقوه مطرح 
است که کشــمکش های تجاری که 
ما برخی از کشــورها همچون چین 
داریــم، می تواند عواقــب غیرقابل 

اجتنابی داشته باشد.
در همیــن حال بارنــس و دیگر 
کارشناسان توریسم عنوان می کنند 
که بازار توریســم برای گردشگران 
چینی به ایاالت متحده در سال های 
اخیر بسیار سریع رشد کرده است و 
آن را به جایگاه پنجم در بین بیشترین 
گردشگران خارجی با مقصد آمریکا 
رســانده اســت که همین مســئله 
می تواند عاملی برای ریزش نســبی 

و تعادل آن در سال های اخیر باشد.
کیتی اســمیتز، معاون توریسم 
بین الملل در لوس آنجلس توریسم، 

گفت: ما چندین سال رشد دو رقمی 
را تجربه کردیم و حاال این رشد به تک 
رقمی تنزل پیدا کرده اســت. سال 
گذشــته، گردشــگری چینی ها در 
لس آنجلس، یکــی از محبوب ترین 
مقاصد گردشــگری آمریکا، هفت 
درصد رشد داشــت و به رکورد 1.2 
میلیون بازدید رســید؛ پیش بینی 
برای امســال رشد شــش درصدی 

است.
آمریکا مقصد محبوب 

گردشگران چینی
ر  د چینــی  ن  ا شــگر د گر
مجمــوع حــدود یک چهــارم کل 
بازدیدکنندگان از آمریکا در کل قاره 
آسیا را تشــکیل می دهند. بر اساس 
داده هــای وزارت بازرگانی آمریکا، 
سال گذشته، نزدیک به سه میلیون 
توریســت از چین به ایاالت متحده 

آمریکا سفر کردند.
بارنس گفت که توریســت های 
چنینی به طور متوســط 18 شب در 
این کشور می مانند و به طور متوسط 
در هر ســفر هفت هــزار دالر هزینه 
می کنند که نزدیک بــه 50 درصد 
بیشــتر از هزینه کرد گردشــگران 
بین المللی در آمریکا است. به همین 
دلیل است که توریسم چینی ها برای 
صنعت خدماتی آمریکا یک انقالب 
به شمار می رود. در واقع بارنس گفت 
پولی که در ایاالت متحده از ســوی 
توریست ها هزینه می شود، به مانند 
صادرات از ایاالت متحده محســوب 
می شود و همین میزان، کسری تراز 
تجاری بین آمریکا و چین را جبران 

می کند.
لیــوت فرگوســن، رئیــس  ا

دستینیشن  دی سی، سازمانی برای 
ارتقا توریســم در پایتخت آمریکا، 
گفت: هــدف نهایی این اســت که 
گردشگران بیشــتر بمانند و بیشتر 
خرج کنند. کار گروه فرگوسن حضور 
کارکنان در نرم افزار شبکه اجتماعی 
وی چت به صورت گسترده است. این 
نرم افزار رسانه  اجتماعی و پرداخت 

محبوب چین به شمار می رود.
فرگوسن هنوز داده های مربوط 
به سفر به واشنگتن  دی سی در سال 
2018 را در اختیار نداشت، اما گفت: 
پس از ثبت رکورد گردشــگران در 
ســال 2016 در بازدید از پایتخت، 
این میــزان در ســال 2017 اندکی 
تنزل داشت. شــهر نیویورک هنوز 
آمار گردشگران در ســال 2018 را 

محاسبه نکرده است.
ســیج برنان، موســس شرکت 
چاینــا لوکســری ادوایــزرز، یک 
شرکت مشــاوره ای و تجاری که به 
شــرکت های آمریکایی برای جلب 
توریســت های چینی خدمات ارائه 
می کند، گفــت: اینکه بگوییم تعداد 

گردشگران به دالیل سیاسی ریزش 
داشــته، تصویر تاریکی اســت، در 
مجموع فضای سیاسی و تنش های 
احتمالی تأثیراتی داشــته اســت، 
اما ما تاکنون از ســوی مشــتریان 
شــاهد کاهش تقاضا برای آمدن به 

ایاالت متحده نبوده ایم.
تمایل کمتر به استفاده از 

تورهای گردشگری
حداقل چهار شرکت حمل  و نقل 
و گردشــگری که به توریست های 
چینی در داخل آمریکا خدمات ارائه 
 NPR می کنند، به پایــگاه خبری
اعالم کردند که تعــداد گرو ه های از 
مبدأ کشور چین در ســال گذشته 
به طرز قابل توجهی ریزش داشــته 
است. دو مورد از این شرکت ها اذعان 
کردند کــه در حال تغییــر رویه به 
سمت توریســت های داخل آمریکا 
هســتند. برنان گفت که تقاضا برای 
گردشگری های اتوبوســی شاید به 
دلیل آنکه توریست های چینی رویه 
خود را تغییر داده اند و بیشتر تمایل 
به گردش به صورت مســتقل دارند 
تا تورهای برنامه ریزی شده، ریزش 

کرده باشد.
به گفته بکی بلیــن، معاون مدیر 
دفتر توریسم  ایالت آریزونای آمریکا، 
در این ایالــت، جایی که توریســم 
بزرگ تریــن صنعــت صادراتــی 
به شــمار می رود، بروشــورهایی به 
زبــان ماندارین )زبــان پایه چینی( 
بیشــترین تقاضا را در گرند کانیون 
دارد. وی و دیگر مقامات توریســم، 
در طی شش ســالی که گردشگری 
از مبداً چین تحول بنیادین داشت، 
همواره هیئت هایی را به این کشــور 

اعزام کرده اند.
بلین گفــت: مــا ریزش هایی را 
نســبت به رشــد انفجاری گذشته 
پیش بینی کرده بودیم و حاال شاهد 
هزینه کرد بیشتر مسافران با وجود 

ریزش اندک تعداد آن ها هستیم.
 ، ن شــا و ه فر د خر  ، هتل هــا
گردانندگان تورهای گردشــگری و 
نیز دیگر تجارت های آمریکا در حال 
توسعه تجارت های خود در وی چت 
و سایر بســتر های چینی هستند و 
با اســتخدام ماندارین زبان ها و نیز 
یادگیری در مورد فرهنگ چین برای 
تطبیق بیشتر با مهمانان خود تالش 

می کنند.
اعزام هیئت و گشایش دفتر و ویزای 

10 ساله برای توسعه گردشگری
بسیاری از مقامات توریسم آمریکا 
به صورت دائم هیئت هایی را به چین 
اعزام می کنند و حتی برخی دفاتری 

را در چین بنا کرده اند.

در چند ســال اخیر، پس از توافق 
چین و آمریکا در ســال 2014، برای 
اعطای ویزای 10 ساله به شهروندان 
یکدیگر، ســفر گردشــگران از چین 
به آمریکا رشــد قابل توجهی داشت. 
در گذشــته ویزای این افــراد صرفاً 
یک سال مدت داشت. ضمن آنکه در 
این سال ها خطوط هوایی دو کشور، 
پروازهای بیشــتر بــدون توقفی را 

معرفی کردند.
بر همین اســاس به گفته مقامات 
هاوایی، بخشــی از ریزش سفرهای 
چینی ها به آمریکا در سال 2019، به 
دلیل آن اتفاق افتاد که شــرکت های 
هواپیمایی هاوایــی، پروازهای بدون 
توقف پکن بــه هونولولــو را متوقف 

کردند.
بــه گــزارش بلومبــرگ، در ماه 
ژانویه )دی - بهمــن(، دولت چین به 
شــرکت های تجاری چینی گفت که 
از سفر به ایاالت متحده امتناع کنند؛ 
این اقدام دولت چین البته از ســوی 
آمریکا بی جواب نمانــد و دولت این 
کشــور پس از آنکه چین دو شهروند 
کانادا را به تالفی اقدام بازداشت مدیر 
اجرایی شرکت فناوری هوآوی چین 
به درخواست ایاالت متحده، بازداشت 

کرد، اقدام مشابهی را انجام داد.
دولت آمریکا و چین همچنین در 
جنگ تعرفه ای علیه یکدیگر قد علم 
کرده اند و دولت ترامــپ تالش دارد 
چین را از حمایت صنایع کشــورش 
باز دارد و به حقــوق مالکیت معنوی 
احترام بگذارد تا بتوانــد فضا را برای 
شرکت های آمریکایی در بازار چین، 

رقابتی تر کند.
نماینــدگان صنعــت توریســم 
آمریکا، فرگوســن، بلین و اسمیت به 
اجماع عنوان کردند که در جلســات 
اخیر خود در چین، تنش های سیاسی 
و تجاری چنــدان مطرح نبود و طرف 
چینی بیشــتر در مورد حمایت های 
پشــتیبانی ایاالت متحــده همچون 
اقدامی کــه در صدور ویــزا صورت 

گرفت، جویا بود.

 با انصراف چینی ها از سفر به این کشور ابعاد گسترده تری یافت

سقوط آزاد  صنعت گردشگری آمریکا 

گزارش

خدیجه عالمه زاده

وزارت امور خارجه ایاالت متحده تأمین 
اعتبار گروهی که با هــدف مقابله با تبلیغات 
سیاســی )پروپاگاندا( ایرانیان ایجاد شــده 
بود را به تعلیق در آورد. این اتفاق پس از آن 
صورت گرفت که مشخص شد این گروه اقدام 
به تخریب خبرنگاران، فعاالن حقوق بشــر و 
دانشگاهیانی کرده بود که از نظر گردانندگان 
به اندازه کافی در مورد دولت ایران خصمانه 

نبوده اند.
بــه گــزارش روزنامــه گاردیــن چاپ 
انگلیس، پروژه موســوم بــه ضداطالعات 
ایران از سوی مرکز مشارکت جهانی وزارت 
امــور خارجه آمریکا تأســیس شــده بود و 
بنا بــود بــا پروپاگاندا یا تبلیغات سیاســی 
جهانــی و ضداطالعــات مقابلــه کنــد. 
اگرچه در هفته های اخیر مشــخص شــد 
 که حســاب توئیتری این گــروه به آدرس

 IranDisinfo@خبرنــگاران بنگاه خبر 
پراکنی بی بی سی، کارشناســان اتاق فکر و 
وکالی جوامع مدنی را هدف قرار داده و آن ها 

را زبان و حامی دولت ایران خوانده است.
تنها در یک مورد این گروه تارا سپهری فر، 
محققی در دیده بان حقوق بشر را به باد انتقاد 
گرفت، چراکه وی به تأثیرات حقوق بشری 

تحریم ها بر مردم عادی پرداخته بود.
این گــروه همچنین بر حامیــان توافق 
هسته ای ســال 2015 با ایران تمرکز کرده 
بود؛ توافقی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا، سال گذشــته از آن خارج شد. این 
گروه به ویژه به انجمن ملــی ایران و آمریکا 
که از دیپلماسی هسته ای با تهران دفاع کرده 
بود، تازید و با هشتگی این گروه را در شبکه 

اجتماعی توئیتر به تمسخر گرفت.
در واکنش بــه درخواســت اظهارنظر از 
ســوی گاردین، ســخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا در بیانیه ای گفت: عمــده کارهای 

 @IranDisinfo انجام شــده از ســوی
همسو با چشم انداز پروژه وزارت امور خارجه 
بوده است؛ اگرچه ما توئیت های اخیر را خارج 
از چشم انداز پروژه برای مقابله با پروپاگاندای 
دولت های خارجی یا ضداطالعات می دانیم.

این بیانیــه همچنین می افزایــد: امروز 
وزارت امور خارجه تأمین اعتبار برای پروژه 
ضداطالعات ایران را تا زمان برداشته شدن 
گام های ضروری از ســوی مجری طرح در 
چهارچوب کاری توافق شــده، به تعلیق در 

می آورد.
روز جمعــه )دهم خــرداد ماه( بیشــتر 
توئیت های بحث برانگیز این گروه از حساب 

توئیتری حذف شدند.
برت بروئن، کســی که مدیر مشــارکت 
جهانی در کاخ سفید در زمان اوباما بود، گفت: 
مرکز مشــارکت جهانی در اصل برای مقابله 
با ضداطالعات و تبلیغات  سیاســی روسیه 
و داعش ایجاد شــده بود. هرچند در دولت 

ترامپ، بودجه و پرســنل آن به شدت تقلیل 
یافت و تنها با بودجه عملیاتی 20 میلیون دالر 
به کار خود ادامه داد. لی گابریل، یک افســر 
ســابق اطالعاتی نیروی دریایی و خبرنگار 
فاکس نیوز آمریکا در مــاه فوریه برای اداره 

این مرکز استخدام شدند.
بروئن گفت: ایــن مرکز دیگر برای مقابله 
با ضداطالعات روســیه یا تبلیغات سیاسی 
داعش اســتفاده نمی شــود، بلکه بودجه ها 
را بــرای حمله بــه توافق هســته ای ایران 
می بلعد. مــا می دانیم که جنــگ اطالعاتی 
بســیار جدی و تهدیدی خطرناک اســت، 

امــا این مرکــز از ســوی دولــت ترامپ به 
 عنوان ذخیره هدایت پروژه های سیاســی 

استفاده می شود.
سارا لی ویتســون، مدیر دیده بان حقوق 
بشر در خاورمیانه و شــمال آفریقا از سرعت 
عمل تصمیم وزارت امــور خارجه آمریکا در 
قطع تأمین اعتبار پروژه ضداطالعات ایران 
استقبال کرد و گفت: گروه هایی مانند این، 
وقتی به صورت دل بخواهی از قدرت خود به 
عنوان سالحی برای مقابله با دشمن استفاده 
می کنند، به واقع حمایت از حقوق بشــر را 

تضعیف کرده اند.

پروژه موسوم به ضداطالعات ایران ناکام ماند

تعلیق  تأمین اعتبار IRANDISINFO@از سوی آمریکا

حداقل چهار شرکت حمل  
و نقل و گردشگری که به 
توریست های چینی در 

داخل آمریکا خدمات 
ارائه می کنند، به پایگاه 

خبری NPR اعالم کردند 
که تعداد گرو ه های از مبدأ 

کشور چین در سال گذشته 
به طرز قابل توجهی ریزش 

داشته است

بر اساس داده هایی که 
روز جمعه )دهم خرداد 
ماه( از سوی دفتر ملی 
سفر و توریسم آمریکا 

منتشر شد، در مجموع در 
کل کشور آمریکا، تعداد 

گردشگران چینی در سال 
2018، برای اولین بار از سال 
2003، نزدیک به 5.7 درصد 

کاهش داشته است
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