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گ�روه بینالمل�ل :باراک اوبام��ا در آخرین نطق
احساس��ی خود به عنوان رئیسجمهور ایاالت
متحده ،بار دیگر ثابت کرد این پست چه ارتباط
تنگاتنگی با هنرپیشگی دارد .چهلوچهارمین
رئیسجمه��ور آمری��کا۹ ،روز پی��ش از تحویل
کاخ س��فید ب��ه دونال��د ترامپ ،به خاس��تگاه
سیاس��ی و حرفهایاش ش��یکاگو س��فر کرد و
ضمن خداحافظ��ی از آمریکاییها بر دروغهای
 8س��الهاش تاکیدی دوباره کرد و دس��ت آخر
اش��ک تمس��اح ریخت .اینگونه او ثابت کرد که
سخنران و بازیگری چیرهدست بوده که در تمام
ای��ن مدت تنها نقش یک رئیسجمهور را بازی
میکرده است .اوباما سهشنبهشب در سخنرانی
خداحافظ��ی خود در جمع  ۱۸ه��زار هوادارش
که باوجود سرمای سخت شیکاگو در صفهای
طوالنی بلیت مراسم وداع رئیسجمهور ایستاده
بودند از عملکرد  8سالهاش در کاخ سفید دفاع
کرد و گفت« :اگر  8سال پیش به شما میگفتم
که آمریکا روند رکود بزرگ اقتصادی را برعکس
خواهد کرد ،اگر به شما میگفتم فصل جدیدی
از رابطه با م��ردم کوبا را رقم خواهیم زد ،برنامه
هستهای ایران را بدون شلیک گلولهای متوقف
خواهیم کرد و از دس��ت مغز متفکر حادثه ۱۱
سپتامبر خالص خواهیم ش��د ]…[ ،اگر همه
این موارد را به شما میگفتم ممکن بود بگویید
اه��داف بلندپروازانهای داری��م اما اینها کارهایی
است که ما انجام دادیم .آمریکا از وقتی ما کارمان
را آغاز کردیم در جایگاه بهتر و قویتری ایستاده
است ».اوباما همچنین از همسرش میشل ،جو
بایدن ،معاونش در هر  2دوره رئیسجمهوری و
کارکنان کاخ سفید سپاسگزاری کرد .او در نهایت
به شعار کارزار انتخاباتی خود در سال  ۲۰۰۸که از
همین شیکاگو آغاز شده بود اشاره کرد و با تکرار
ترجیعبند «بله ما میتوانیم» نطق احساسیاش را
به پایان برد و چند قطرهای هم اشک ریخت .این
در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق متحدان
بینالمللی آمریکا و تحلیلگران برجسته سیاسی
و اقتص��ادی جهان معتقدند آمری��کا در دوران
 8ساله اوباما تحت تاثیر ندانمکاریهای او سلطه
جهانی خود را از دست داده است و تحوالت پس
از پیروزی ترامپ نیز ش��اهد آغ��از روند متفرق
ش��دن ایاالت متحده از درون است ،نکتهای که
اوباما در کنار همه دروغهای نطق خداحافظیاش
نیز نتوانست از هشدار درباره آن بپرهیزد.

