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حقوق پناهندگان در اسناد سازمان ملل

ــــــــــسرمقاله

توتاپ و مسیری که به
فراموشی سپرده می شود
رحیم حمیدی
از ســال  2004به این سو ،طرح توســعه برق روی دست گرفته
شد .شرکت فشــنر آلمانی برنده طراحی ماسترپالن برق کشور
شد .این شرکت ماسترپالن برق کشــور را آماده کرد و آن را به
حکومت تحویل داد .براســاس ماســترپالن مذکور افغانستان تا
کسب توانایی برای تولید برق در داخل باید از کشورهای آسیایی
میانه برق خریداری نماید .در همین ماسترپالن آمده است که خط
برق  500کیلوولت ترکمنستان باید از مسیر بامیان بگذرد .چندی
پیش ،شرکت برشــنا بدون توجه به ماسترپالن برق کشور مسیر
سالنگ را برای انتقال برق  500کیلوولت ترکمنستان انتخاب کرد.
این مهم موجب شــکلگیری اعتراضها در درون حکومت و میان
مردم کشور شد .در پی آن ،اشرف غنی ،رئیس جمهور کمیته ای
با حضور نمایندگان وزرات خارجه ،اقتصــاد ،مالیه ،انرژی و آب
و معاون دوم رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تشــکیل داد تا این
مسئله را مورد بررسی قرار دهد.
ظاهرا گزارش کمیته تشکیل شده برای رئیس جمهور قناعتبخش
نبوده اســت .او برای حل مســیر انتقال لین برق  500کیلوولت
ترکمنستان با معاون دوم رئیس جمهور جلسه تشکیل می دهد.
نتیجه این جلســه قناعت بخش نبوده است .چند نکته در ارتباط
این مسئله قابل ذکر است.
اول؛ ماســتر پالن برق که توسط شرکت فشنر تهیه شده است از
سال  2012تا  2032را در بر می گیرد .در این طرح پیشبینی شده
است که تا سال  2032افغانستان بتواند  68درصد انرژی مورد نیاز
خود را در داخل تولیــد کند .گزینههای زیادی برای تولید انرژی
وجــود دارد .تولید انرژی از طریق ســولر ،بادی و آب از مواردی
است که افغانستان می تواند انرژی مورد نیاز خود را تأمین نماید.
اما سخن بر سر این است که تا قادر شدن حکومت در تولید انرژی
چرا مناطق مرکزی در خاموشی و تاریکی به سر برد .اگر لین برق
 500کیلوولت ترکمنستان از مســیر بامیان نگذرد ،تا سال های
ســال تاریکی بر بامیان حاکم خواهد بود زیرا ،جدا از طرحی که
در ماسترپالن مذکور ارائه شده است هیچ طرحی مبنی بر تأمین
انرژی مورد نیاز بامیان ،سمنگان و غور وجود ندارد .بنابراین ،این
والیات برای سال های آینده در تاریکی به سر خواهد برد.
دوم؛ ســمنگان یکی از والیات کشور است که دارای منابع ذغال
سنگ می باشد .بامیان ظرفیت باالی در جلب گردشگران و رشد
صنعت کشاورزی دارد .انتقال لین برق  500کیلوولت ترکمنستان
می تواند کمک بزرگی به اســتخراج معادن ذغال سنگ سمنگان
و باال بردن ظرفیت گردشــگری بامیان و صنعت کشاورزی شود.
ذغال ســنگ یکی از منابع مهم در تولید انرژی است .براساس
ماســترپالن برق کشــور ما باید توانایی تولید  68درصد انرژی
مورد نیاز کشور را کســب نمایم .انتقال لین برق از مسیر بامیان
در واقــع می تواند به این مهم کمک نماید تا ما بتوانیم تا ســال
 2032تولید انرژی داخلی را افزایش دهیم .از طرف دیگر ،انتقال
لین برق از مسیر سالنگ این مزیت را ندارد .بلکه تهدیدات جدی
طبیعی متوجه آن اســت .در زمستانها برفکوچ به پایههای برق
آسیب می رساند .همان طور که دو ســال پیش ،بر اثر برفکوج
پایههای برق در سالنگ تخریب شــده بود ،احتمال آن می رود
که در سالهای آینده نیز این اتفاق تکرار شود .از طرف دیگر ،دو
پروژه  200کیلو ولت و کاسا 1000نیز از مسیر سالنگ گذشته است.
انتقال لین برق  500کیلو ولت از مســیر سالنگ ترافیک سنگین
ایجاد می کند .بنابراین ،مســیر بامیان امتیازها و مزیتهای برای
مردم و حکومت افغانســتان دارد که مسیر سالنگ ندارد .مسیر
ســالنگ نه تنها هیچ امتیاز و مزیت برای مردم و حکومت ندارد
بلکه هزینه بر نیز هست.
سوم؛ سوال این است که چرا حکومت وحدت ملی تأکید بر انتقال
لین برق  500کیلوولت ترکمنستان از مسیر سالنگ دارد؟ با توجه
به اینکه حداقل در فصل زمســتان تهدید جدی متوجه پایههای
برق است و با توجه به اینکه مســیر بامیان مزیتهای مهم برای
مردم و حکومت دارد ،چرا حکومت و شخص اشرف غنی و عبداهلل
عبداهلل بر مسیر سالنگ تأکید دارد؟

پدیدة مهاجرت از گذشــته های دور میان
جوامع بشــری وجود داشــته و هر دوره
و جامعــه مطابق باورهــا و فرهنگ خود
راهکاری برای آن آندیشــه است .در عصر
حاضر که زندگی اجتماعی بسط و پیچیدگی
چشمگیر داشته ،اندیشه حمایت و همکاری
با هم نوعان در نظام حقوق جهانی اهمیت
ویژه پیدا کرده است .این اندیشه در قالب
وضــع مقررات حقوقی ،کنوانســیون ها و
میثاقهای بین المللــی در دفاع ،حمایت و
همکاری از پناهندگان و مهاجر ان تجلی و
ظهور یافته اســت .از آن جمله می توان به
کنوانسیون  ۱۹۵۱ژینوا ،میثاق حقوق مدنی
و سیاسی ،میثا حقوق اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی  ۱۹۶۶اشاره کرد.
کنوانســیون  ۱۹۵۱ژینوا تعریفی مشخص
از پناهندگی ارائه کرده اســت که با اتکا به
آن پدیدة و بحران مهاجرت در عصر حاضر
مورد بررسی قرار میگرد .در این کنوانسیون
آمده است :پناهنده کسی است که به علت
ترس موجه از اینکه به علل مربوط به نژاد یا
مذهب یا ملیت یا عضویت در برخی از گروه
های اجتماعی یا داشــتن عقاید سیاسی،
تحت شکنجه قرار گیرد ،در خارج از محل
سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می
برد و نمی تواند و یا بعلت ترس مذکور نمی
خواهد ،خود را تحت تابعیت آن کشور قرار
دهد .یا در صورت که فاقد تابعیت اســت،
و پس از چنین حوادثی در خارج از کشــور
محل ســکونت دایمی خود به سر می برد،
نمی تواند یا بعلت ترس مذکور نمی خواهد
به آن کشــور باز گردد ».طبق تعریف فوق
پناهنده کسی است که اوالً ،بدلیل ترس از
تعقیب و نیــز نجات جان ،مال ،آزادی خود
به کشوری دیگری پناهنده می شوند .دوم ًا،
عنصر اساســی در پناهندگی ،ترس موجه
از تعقیب و آزار اســت .با توجه با دو مورد
مذکور ،ســوال این است که تشخص ترس
موجه با کیســت؟ کشور میزبان یا مهاجر و
پناهنده؟ آنچه از روح کنوانسیون و علمکرد
دولت هــای مهاجر پذیر قابل اســتنباط
است ،تشخص ترس موجه با کشور میزبان
و مهاجر پذیر است .پناهنده مکلف به ارائه
اسناد و شــواهدی اند که وجود خطر جانی،
مالــی و آزادی های فــردی را تثبیت کند.

نعمت اهلل حسینی

کشــورهای مهاجرپذیر با بررسی شواهد و
مدارک ارائه شــده ،تصمیم به قبولی یا رد
پناهنــده میگیرند .با ایــن رویکرد ،اقدام
آلمان و برخی از کشــورهای اروپایی مبنی
بر اخراج پناهندگان موجــه و یا بعضا غیر
موجه می باشد .اخراج پناهنده گان افغانی از
آلمان بما هو افغان ،بدون شک نقض آشکار
کنوانسیون  ۱۹۵۱می باشد اما اگر این عمل
تنها شامل کســانی شوند که دالیل کافی و
قناعت بخش برای پناهندگی خویش ندارند،
هیچ مسئولیت را متوجه آلمان نخواهد کرد.
ســوال :آیا ترس و خطر که در کنوانسیون
معیار برای پناهندگی شمرده شده اند ،باید
بالفعل باشــد یا بالقوه؟ لحن کنوانسیون
مطلق است و هیچ نوع قید مبنی بربالفعل
بودن ترس وجود نــدارد .بنابر این ،مطابق
گزارشــهای که رادیو آلمــان از پارلمان
افغانســتان ارائه کرده است ،از  ۳۴والیت
افغانســتان  ۲۵والیت نا امن است و خوف
خطر طالبان جان ،مــال و آزادی مردم را
تهدید می کنــد و همچنین گزارش آنتونی
آنتونوف در نشست وزرای دفاع کشورهای
جنوب آسیا مبنی بر فعالیت داعش در ۲۴

والیت افغانســتان موید این امر می باشد
و خطر بالقــوه را در این والیت اثبات می
کند .با آنهم توافق که بتازگی میان احزاب
سیاســی آلمان مبنی بر اخراج مهاجر ان
در این کشور صورت گرفته است ،نشانگر
این واقعیت اســت که این گزارشها هیچ
تغییر را در سیاست آلمان بوجود نیاورده
اســت .اگر تهدید بالقوه را در کنوانسیون
در نظر بیگیریم ،بدون شک مهاجرین که
از  ۲۴یا  ۲۵والیت افغانستان اند ،نباید به
افغانســتان برگردانده شوند ،زیرا آنها در
معرض خطر قرار دارند.
اصل بازنگرداندن پناهندگان در مواد ۴۴
کنوانسیون  ۱۹۵۱چنین آمده است « هیچ
یک از دول متعاهد به هیچ وجه پناهندة را
به سرزمین که امکان دارد به علل مربوط
به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در دسته
های اجتماعی بــه خصوص و یا دارا بودن
عقاید سیاســی ،زندگی و یا آزادی او در
معرض تهدید واقع شــود ،تبعید نخواهند
کرد و یا باز نخواهنــد گرداند ».همچنان
در کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و
رفتارهای موهن غیر انسانی ،میفرماید« ،

هیچ دولت عضو کنوانسیون شخصی را به
کشوری دیگری که شواهد جدی مبنی بر
وجود شکنجه خطر نسبت به جان افراد در
آن وجود دارد ،باز گشت نخواهد داد ».با
توجه به دو ماده فوق و وجود خطر بالقوه
برای مهاجرین افغان ،رویکرد کشورهای
اروپایی مبنی بر اخــراج مهاجر ان افغان
نه تنها نقــض کنوانســیون  ۱۹۵۱تلقی
می شــود ،بلکه تبعیض آشکار نسبت به
پناهندگان افغان است که خود نقض ماده
 ۳همین کنوانسیون به شمار می رود .در
این ماده آمده است :دولت متعاهد مقررات
این کنوانســیون را بدون تبعیض از لحاظ
نژاد ،مذهب یا ســر زمین اصلی در بارة
پناهندگان اجرا خواهد کرد.
بعد از تصمیم آلمان و به تبعیت آن اتریش
مبنی بر اخراج پناهجویان افغان ،تعدادی
زیادی از مهاجرین در این کشورها دست
به اعتراض زدند و سیاســت تبعیض آمیز
این کشــور را نقد کردند .اکنون ســوال
این است که ماهیت حقوق پناهندگی در
اسناد بین المللی چیست؟ آیا پناهندگی
یک حق است ،که در شرایط خاص باید از

آن استفاده شود و نسبت به دولت مکلفیت
که باید به آن عمل کند؟ برای پاسخ به این
ســوال ،ابتدا مواد از اعالمه جهانی حقوق
بشر ،حقوق بشر سالمی و کنوانسیون ژینوا
الزم و ضروی است .ماده  ۱۴اعالمیه جهانی
حقوق بشــر« هرکس حــق دارد ،در برابر
تعقیب ،شکنجه و آزار ،پناهگاهی جستجو
کند و در کشــوری دیگر پناه اختیار کند».
ماده  ۱۲حقوق بشر اسالمی « هر انسانی بر
طبق شریعت حق انتقال و انتاب مکان برای
اقامت در داخل یا خارج از کشور را دارد و
در صورت تحت ظلم قرار گرفتن ،می تواند
به کشــوری دیگری پناهنده شود و بر آن
کشــور (میزبان) واجب است که با او مدارا
کند تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود».
ماده  31کنوانسیون  -۱ « ۱۹۵۱دولت های
متعاهد پناهندگی که مستقیم ًا از سر زمینی
که در آنجا زندگی می کرده و آزادی شــان
در معرض تهدید بوده و بودن اجازه به سر
زمین آنها وارد شدند یا در آنجا به سر می
برند بخاطر اینکه بر خالف قانون وارد ســر
زمین آنها شــدند یا در آن به سر می برند،
مجازات نخواهند کرد ،مشروط به اینکه آنها
فورا ً به مراجع مربوط معرفی کرده و دالیل
قانع کنندة برای ورود یا حضور غیر قانونی
ارائه دهند -۲ .دولت متعاهد نسبت به رفت
و آمد این قبیل پناهندگان محدودیت های
غیر از آنچه الزم باشد ،قایل نخواهد شد .و
محدودیت مزبور فقط تا موقعی خواهد بود
که وضع این قبیل پناهندگان در کشور پناه
پذیر تعیین نشده اســت یا اجازه ورود به
کشور دیگری را تحصیل نکرده اند».
آنچه از روح و صراحت مواد مذکور استنباط
می شــود ،که افراد تحت شرایط خاص که
در معــرض خطر و ترس قرار میگیرند ،حق
دارند به کشورهای دیگری پناهنده شوند.
یعنی مهاجرت برای پناهندگان حق تلقی
می شود و از ســوی دیگر برای کشورهای
مهاجرپذیر نیز مکلفیت ایجاد می شود که
نسبت به مهاجرین اقدام مسئوالنه نموده و
برای آنها شــرایط الزم را برای زندگی امن
فراهم ســازند .هیچ کشوری عضو سازمان
ملل متحد حق نــدارد ،حق مهاجرت را از
پناهندگان واجد شرایط گرفته و نسبت به
تکالیف خود ،سهل انگاری نمایند.

ساحل :مرزهای رخنه پذیر ،نهادهای ضعیف و مداخله بیگانگان
فیلیپ هوگون برگردان شهباز نخعی /قسمت اول

شش جوان سنگالی ،مظنون به جهادگری،
از  ۲۰فبــروری گذشــته از نوآکشــوت
(موریتانیا) به داکار تحویل داده شــدند.
تهدید تروریستی ،درچهارچوب رقابت بین
القاعده و سازمان حکومت اسالمی [داعش]
در آفریقای غربی گســترش مــی یابد.
مداخالت نظامی در ساحل ،شامل عملیات
«برخان» ( )Barkhaneفرانسه ،به ریشه
خشونت حمله نمی کند.
گــروه بوکوحرام ،که در ماه مارچ  ۲۰۱۵نام
خود را به «حکومت اسالمی آفریقای غربی»
تغییرداد ،حمالت مرگبار خود در نیجریه و
چاد را چند برابر کرده است .درشمال قاره،
«سازمان حکومت اســامی» [داعش] به
پیشرفت در لیبیا ادامه می دهد و حمالتی
علیه مناطق گردشــگری سازماندهی می

 کارتون روز
کند.
«القاعده در مغرب اسالمی» ( ،)AQMIکه
در مالی خیلی فعال اســت ،مسئولیت سوء
قصد علیه هتل اســپالندید در اوآگادوگو
(بورکینا فاســو) در  ۱۵جنــوری  ۲۰۱۶را
پذیرفته است .آیا کمان ساحل -صحرا از
دو سوتوسط داعش درشمال و القاعده در
مغرب اسالمی درشرق کشیده خواهد شد ؟
و عملیات نظامی «برخان» فرانسه ،که دقیقا
بین این دو قطب جریان دارد ،چه عواقبی
خواهد داشت؟
پس از به حاشــیه رانده شدن گروه مسلح
اســامی ( )GIAدر الجزایر ،درسال های
پایانی دهه  ۱۹۹۰و بعد درپی ســقوط معمر
قذافی هنگام مداخله غرب در لیبیا درسال
 ،۲۰۱۱خشــونت نظامی در ساحل گسترش
یافت .این دو رویداد به بازگشت مزدوران
به منطقه ،به ویژه توآرگ های در استخدام
قذافی ،و پخش ســاح های غارت شده از
زرادخانه های لیبیا منجرشــد .درگیری
هایی که درسال  ۲۰۱۲در مالی رخ داد ،پای
شــبه نظامیانی با مطالبات بسیار متفاوت
را به میدان کشــاند« :جنبش ملی آزادی
بخش آزاواد» ( )MNLAکه گروه هایی از
توآرگ ها هستند که برای استقالل مبارزه
می کنند ،شبه نظامیان نزدیک به «القاعده
در مغرب اســامی» که خواهان برقراری
خالفت هستند« ،انصار دین» ایاد اک غالی
توآرگ که خواستار اجرای احکام شریعت
است و «جنبش اتحاد و جهاد در آفریقای
غربی» ( ،)Mujaoکه درتالش برای داشتن
کنترل بر شبکه های مافیایی است .امروز،
شبکه های جهادی نه فقط درصدد کنترل
قاچاق (اسلحه ،مواد مخدر و غیره) و مبارزه
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با قدرت حاکم هستند ،بلکه می خواهند
مرزهای میراث دوران استعمار را نیز تغییر
داده و پیوندهــای بین اروپــا و آفریقای
ساحلی را بگسلند.
پس از عملیات «ســروال» فرانسه که با
مجوز ســازمان ملل در  ۲۰دسامبر ۲۰۱۲
انجام شــد ،پاریس عملیان «برخان» را
آغاز کرد ۳ :هزارتن در  ۵کشــور ساحلی
(موریتانیــا ،مالی ،نیجر ،چــاد و بورکینا
فاســو) با حمایت نیروهــای آفریقایی و
ســازمان ملل دراین عملیات شــرکت
کردند .این نیروها که انبارهای اسلحه را
ازبین بردند ،از تدارکات گروه ها کاستند
و به تهیه اطالعات یاری رساندند ،درمالی
موجب گذاری نهادین نیز شــدند .با این
حال ،آنها نتوانستند خشــونت را ازبین
ببرند .عملیــات نظامی خارجی می تواند
«موقتا» از درگیری های مسلحانه و ازدیاد
شبه نظامیان جلوگیری نماید ،ولی قادر به
حمله به زمینه رشد آنها نیست و حتی این
خطر را دارد ،کــه بنابر خاصیت بومرنگ،
مردم را علیــه آنها برانگیــزد و موجب
ســربرآوردن گروهک هایی درعین حال
مافیایی ،سیاسی و مذهبی شود .درواقع،
شبه نظامیان در ساحل پخش شده و انواع
ســوء قصد ها را انجام می دهند .ازجمله
آنچه که توسط گروه «المرابطون» مختار
المختار در نوامبــر  ۲۰۱۵در باماکو و در
جنوری  ۲۰۱۶در اوآگادوگو انجام شــد.
این شبه نظامیان که درعین حال مافیایی،
سیاسی و مذهبی اند ،به درجات مختلف
وابســته به «القاعده در مغرب اسالمی»
هستند.
رقابت بین شبه نظامیان

بوکوحرام در نیجریه جای جنبش پیشرو
«تاالکاوا» کــه علیه فئودال ها مبارزه می
کرد را گرفته اســت .این فرقه تاســیس
شــده توسط اســتاد محمد یوسف ،امام
آموزش یافته در عربســتان سعودی که
درســال  ۲۰۰۹درگذشت ،پس از سرکوب
خشن ارتش توســعه یافت .این فرقه ،که
در مارچ ،۲۰۱۵تحت مدیریت ابوبکر شکو
به صورت یک نیروی شبه نظامی جنایتکار
و تروریست وابسته به داعش درآمد ،گاه از
توافق های محرمانه بلندمرتبه های ارتش
بهره می برد .او از میان زحمت کشان بی
ســوادی عضوگیری می کند که حاضرند
برای  ۵۰یورو بمب گــذاری کنند .حوزه
عملکرد بوکوحرام ایالت بورنو در نیجریه،
شرق نیجر ،شــمال کامرون و غرب چاد
است .شمار قربانیان آن از سال ۱۷ ،۲۰۰۹
هزارتن برآورد شده است.
جهادگری برپایه رقابت گسترش می یابد.
این امر درمورد شــبه نظامیانی (به عنوان
نمونه «کتیبه»ها) صادق اســت که برای
کنتــرل قاچاق و عضوگیری ســتیزه می
کنند.
این گــروه های جهادگرا ،که وابســته
به تشکل های اصلی هســتند ،برمبنای
اتحادهایــی موقت عمل مــی کنند و از
نفوذپذیــری مرزها ،شــکنندگی قدرت
های سیاســی و سرویس های اطالعاتی و
امنیتی اســتفاده می کنند .درعین حال،
دیده می شــود که اگرنه جهادی فراگیر،
دســت کم پیروی و اطاعــت از داعش –
بوکوحرام ،موجائو ،انصار بیت المقدس در
شبه جزیره ســینا ،مجلس شورای شباب
االسالم در لیبیا ،بخش هایی از الشباب در

سومالی یعنی القاعده ،جبهه آزادی بخش
مسینه ( )FLMدر مالی و انصاردین وجود
دارد .المرابطــون  ،موجائو وامضا کنندگان
با خون – گروهی که درســال  ۲۰۱۲توسط
مختار بالمختار ایجاد شــد  -بهم پیوسته
و با القاعده متحد شــده اند ،اگرچه برخی
دســتجات هم به داعش پیوسته اند .این
نوع رفتار بیشتر جنبه پذیرفتن برچسب
و زیرپرچم قرارگرفتن دارد .تامین مالی و
پیوندهای تدارکاتی با سازمان های اصلی به
اثبات نرسیده است.
کمان ساحل -صحرا مستعد گسترش این
جنبش ها اســت ،زیرا آسیب پذیری های
بسیاری دارد :افزایش انفجارآمیز جمعیت،
شــکنندگی آب هوایی ،نداشــتن چشم
انداز آینده برای زحمت کشــان شهری و
جوانان در مناطق روســتایی به حال خود
رهاشده ،ســنگینی قاچاق اسلحه و مواد
مخدر در مناطق بــدون کنترل ،اعتراضات
به قدرت حاکم و فســاد فراگیر ،فقدان یا
ناتوانی نیروهــای انتظامی و ضعف ارتش،
ناتوانی حکومت هــای درگیر دراین یا آن
دوره از تاریخ خود ،برای برنامه های تعدیل
ســاختاری و عدم توانایی در انجام وظایف
حکومتی.
در شــمال نیجریه ،که به طور نســبی در
تقسیم درآمد نفت به حال خود رها شده،
محمدو بوهــاری ،رئیس جمهوری ،که خود
ازاین بخش از کشور است ،فعالیت بیشتری
از ســلف خود گودالک جاناتان نشان می
دهد .اوکه در مارچ  ۲۰۱۵انتخاب شــده،
علیه فســاد مبارزه و همکاری منطقه ای
را ترغیب می کنــد .بااین حال ،تبانی بین
برخی از مســئوالن سیاســی یا ارتشی و
گروههــای جهادگر کامال ازبیــن نرفته و
خشــونت همچنان ادامــه دارد .در مالی،
دولت آمادو تومالی تــوره ()۲۲۰۲ – ۲۰۱۲
به طور نسبی درمورد قاچاق و فعالیت های
جهادی ،مادام که در شــمال کشور محدود
بماند ،با مدارا رفتــار می کند .در بورکینا
فاسو ،بلیز کامپوره ،رئیس پیشین حکومت
( ،)۱۹۸۷ -۲۰۱۴آتش افروزی کرده یا آن
را تغذیه می کند تا بعــد بتواند به عنوان
میانجی بین المللــی آن را خاموش کند و
به یک توافق عــدم تعرض ضمنی با برخی
از جریانها دســت یابد .برایــن روال ،او با
میل نقــش میانجی را در آزادی گروگان ها
به عهده می گیرد .درســال  ،۲۰۱۵انحالل
هنگ امنیتی ریاســت جمهوری «دولت در
دولت» که توسط کودتاگر مستعجل ژیلبر
دیندره انجام شد و بازسازی سرویس های
اطالعاتی موجب آسیب پذیرترشدن کشور
دربرابر سوء قصدها شد.
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