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   دادءنرال آلن درخواست استعفاج

 

ويژۀ رئيس جمھور اوباما در اتحاديۀ بين المللی ضد  فرستادۀ John Allen جان آلن جنرالبه گزارش آژانس بلومبرگ، 

 ).١( داد و بايد تا يک ماه ديگر جايگزين شود ءداعش، از پست مأموريت خود درخواست استعفا

را به عنوان رويدادی ناگوار برای رئيس جمھور اوباما تلقی کرد زيرا در دورانی به وقوع  دآژانس بلومبرگ اين رويدا

  .ملل متحد در پی تدارک عمليات عمومی عليه تروريسم استپيوسته که سازمان 

برای پشتيبانی از  نجنرال آلاز يک سال پيش، .  آلن با ھر گونه توافقی با ايران و روسيه مخالف استجنرالدر واقع، 

ا اسلحه ھر کاری که از دستش برمی آمد انجام داد و چندين بار به وسيلۀ چتر نجات برای آنھ) داعش(امارات اسالمی 

ً عمال عليه تروريست ھا دست به ٢٠١۵ جوالی ١۴تنھا پس از امضای توافقات بين واشنگتن و تھران در . پياده کرد

  .عمليات زد

يه دولت خود پرداخته و سياست اتحاد با تھران و مسکو ف دھد که رئيس جمھور اوباما به تصاستعفای جان آلن نشان می

  .را پی گيری می کند

ئی ديويد پترائوس و جان آلن و دوستانشان در مرکز امنيت نوين امريکا ھای جنرالدر مورد توطئه ھای پيش از اين 

مبر  در انتخابات رياست جمھوری در نويس جمھور اوباما در فردای پيروزی مجددشئر). ٢( توضيحاتی نوشتيم امريکا

ن رئيس سازمان سيا موفق شد، و جان آلن را نيز او در برکنار کرد. بر آن شد تا اين گروه را برکنار سازد) ٣ (٢٠١٢

ًاو موقتا از طرح با روسيه صرفنظر کرد ). ۴(از فرماندھی ناتو عزل کرد ولی مجبور شد او را در کنار خود حفظ کند 

 و مخالفانش را آزاد گذاشت تا از سر گيری جنگ در سوريه و  و طی سه سال روی ديپلماسی با ايران متمرکز شد

ًنظر می رسيد که جان آلن رسما به اشتباه خود پی برده و ه ، ب٢٠١۴ت گسدر ا. سازماندھی کنندر اوکراين را کودتا د
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 اتحاديۀ ضد داعش برگزيده هاو به عنوان فرماند). ۵(اظھار ندامت می کند و تريبون آزادی را عليه داعش منتشر کرد 

ر آخرين تالش، پس از امضای توافقات با تھران، سعی کرد د). ۶(ًشد و فورا عمليات تروريستی خود را از سر گرفت 

، ولی نتوانست منطقۀ ممنوعۀ پروازی را که برای پناه دادن به داعش نياز )٧(خودش به بازی بگيرد را که ترکيه 

تجسس داخلی در پنتاگون راه اندازی شد تا پی ببرند که چه کسی پرونده ھای اطالعاتی مرکز . دست آورده  ب،داشت

  . دھدء آلن که به دام افتاده بود تصميم گرفت استعفاجنرال). ٨(فرماندھی اتحاديۀ ضد داعش را دستکاری می کند

 ٢ شمارۀ Jeffrey Feltmanجفری فلتمن : کناره گيری آلن برای بستن اين فصل ناموزون کافی نخواھد بود : توجه 

   ).٩(سازمان ملل متحد ھنوز بر جا مانده است 

Le général Allen présente sa démission (Bloomberg)  
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