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رازدشمنی «انورسادات»با انقالباسالمی

تاریخ جهان
جنگ جهانی اول چگونه آغاز شد؟

شلیکی برای آغاز قتل  13میلیون انسان

▪به صدا درآمدن ناقوس مرگ

لحظاتی پس از توقف بنز  1191و هنگامی که او قصد پیاده
شدن را داشت ،جوانی کوتاه قد ،با چهر های مضطرب،
روبهروی او ایستاد؛ تپانچهاش را به سوی ولیعهد امپراتوری
اتریش – مجار گرفت و سپس ،صدای شلیکهای پیاپی،
حاضران را در ُبهت فرو ُبرد« .گاوریلو پرینسیب» ،جوانی
صربستانی و وابسته به گروهی زیرزمینی و تندرو که از سوی
روسیه تزاری حمایت میشدند ،کار «فردیناند» و همسرش
را تمام کرد .این واقعه ،جرقهای برای آغاز جنگ جهانی
اول بود؛ جنگی عالمگیر که بیش از  13میلیون انسان را
به کام مرگ کشید.
▪زمینههای شعلهور شدن آتش جنگ

اروپــا پیش از آغــاز جنگ جهانی اول ،شرایط ناپایداری
داشت .رقابتهای استعماری و اوجگرفتن امپریالیسم،
درگیری و تخاصم میان دولتها را اجتناب ناپذیر کرده بود.
روسیه تزاری ،با وجود ضعف مفرطی که دیگر نمیتوانست
آن را از چشم دشمنانش پنهان کند ،داعیه تسلط بر شرق
اروپا و مهتری سرزمینهای خاوری قاره سبز را داشت.
آلمان ،قدرت به نسبت نوظهوری که به تازگی به دنیای
استعمارگری قدم گذاشته و در آفریقا ،کامرون را به دست
آوردهبود ،حاال به استعمارگران قدیمیتر ،چنگ و دندان
نشان میداد و ارتباط فامیلی امپراتور این کشور با خاندان
سلطنتی انگلیس ،مانع از او جگرفتن اختالفات نشد.
ویلهلم دوم ،امپراتور آلمان ،از مد تها قبل در پی زدن
ضربهای سنگین به انگلوساکسو نهای جا هطلب بود و
اتحاد وی با امپراتوری رو به زوال اتریش – مجار در همین
زمینه انجام شد .تزار که از این اتحاد به شدت بیم داشت،
دست دوستی به سوی رقیب دیرین خود ،یعنی انگلیس،
دراز کــرد .ایــن اتحاد نه چندان مستحکم ،چندی بعد
فرانسه را نیز در بر گرفت .عثمانیها هم که دستکم از یک
قرن قبل ،دایم با روسیه در نزاع به سر میبردند ،پیشنهاد
وسوسهانگیز آلمان را برای اتحاد پذیرفتند .به این ترتیب،
پیش از فرا رسیدن روز  28ژوئن سال  ،1914روز ترور
«فرانتس فردیناند» ،قطار فشنگها روی دوش سربازان
اروپایی محکم شده و وضعیت مسلسلها از حالت ضامن
به رگبار ،تغییر وضعیت داده بود.
▪آغاز جدال بزرگ

با مرگ ولیعهد« ،فرانتس ژورف» ،امپراتور اتریش – مجار
وقت زیادی را برای تحقیق درباره گروه تندرو صربستانی
و ماهیت آن تلف نکرد و به روسیه تزاری اعالن جنگ داد.
به این ترتیب ،متحدان او که به دول محور مشهور بودند نیز،
به روسیه اعالم جنگ دادند و مرزهای این کشور در شرق
اروپا ،به سرعت درنوردیده شد .متحدان روسیه ،موسوم
ن تزارها ،به
به دول متفق ،با آغاز حمله دول محور به سرزمی 
مرزهای آلمان ،اتریش و عثمانی ،هجوم آوردند و نخستین
جنگ عالمگیر تاریخ آغاز شد.

▪دشمنی آشکار

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

روابط میان محمدرضا پهلوی و کشورهای عربی ،همیشه
سینوسی بود و از قاعده و قانون خاصی پیروی نمیکرد؛
در واقع عوامل و دورههای مختلف ،این روابط را تحت تاثیر
خود قرار داده بود .اما در این میان ،برخی از کشورها برای
پهلوی دوم ویژهتر بودند و او همواره روی آن ها حساب
ویژهای میکرد .به گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر
ایران ،مص ِر دوران انور سادات ،جایگاه ویژهای در معادالت
سیاسیشاهداشت؛مصداقعینیاینمسئلهرامیتواندر
پناه دادن شاه از سوی مصر پس از فرار وی از ایران مشاهده
کرد؛ هنگامی که حتی دولتهای غربی نیز دروازههای
ورودی خود را به روی او بستند ،سادات به گرمی شاه را
پذیرفت و در اسوان مصر به استقبال وی شتافت؛ به همان
اندازه که روابط شاه و سادات صمیمانه بود ،ارتباط سادات
با جمهوری اسالمی از این قاعده پیروی نمیکرد و عمدت ًا
رویکردی خصمانه در گفتار و عمل از سوی انور سادات در
قبال جمهوری اسالمی و انقالب اسالمی اتخاذ شده بود.
اما دالیل این مسئله را چگونه باید واکاوی کرد؟
▪کمپ دیوید و آغاز ماجرا

انور سادات عالوه بر اینکه شاه را به عنوان متحد خود
میشناخت ،هدف دیگری را نیز در اولویت خود قرار داده
بود؛ وی میخواست با برقراری صلح با اسرائیل ،خود
را به عنوان محور قدرت یا کاتالیزور صلح میان اعراب و
اسرائیل معرفی کند و از مزایای این صلح ،بیشترین بهره
را ببرد؛ در نهایت ،تالشهای سادات ،دقیق ًا یک سال پیش
از پیروزی انقالب اسالمی ،به انعقاد پیمان کمپ دیوید
میان وی و مناخیم بگین ،نخست وزیر رژیم صهیونیستی
انجامید .اتفاقات مربوط به کمپ دیوید ،با وقایع منتهی به
پیروزی انقالب اسالمی در ایران ،همزمان شد و واکنش
امام خمینی(ره) و سپس ،نظام جمهوری اسالمی به این
قــرارداد ،شاکله روابط میان ایران و مصر را وارد مرحله
تازهای کرد .امام(ره) در واکنش به این قرارداد ،بیانیهای
صادر کردند و صلح سادات و اسرائیل را خیانت به اسالم
و مسلمانان دانستند و موضع سیاسی کشورهای مخالف
این پیمان را تأیید کردند .در تحلیل علت نخست رویکرد
خصمانه سادات به انقالب اسالمی ،میتوان این گونه
استدالل کرد که انقالب اسالمی و رهبر بزرگ آن ،پیمانی
را زیر سوال بردند که حداقل برای سادات و جایگاه وی در
میان اعراب سودمند بود ،اما شاکله و اساس این پیمان،
توسط انقالب اسالمی زیر سوال رفت و این مسئلهای نبود

استقبال شاه از انورسادات در یکی از سفرهای وی به تهران

«گاوریلو پرینسیب»

نـــوائـــیـــان رودســــــری-
حتی بــه ذهــن «فرانتس
فـــردیـــنـــانـــد» ،ولــیــعــهــد
امپراتوری اتریش – مجار
نمیرسید کــه وقــتــی در
سارایوو ،پایتخت امروزی
جـــمـــهـــوری بـــوســـنـــی و
هرزگوین ،از اتومبیل بنز
مــدل  1191خــود پیاده
میشود ،چه اتفاق هولناکی انتظارش را میکشد .او کنار
همسرش «سوفی خوتک» نشسته بود و به مناظر اطراف
نگاه میکرد« .سوفی» ،بانویی اصالت ًا بوهمی بود که به
دلیل تعلق نداشتن به طبقه اشــراف ،فرزندانش از حق
ولیعهدی محروم بودند .خــودرو «فرانتس فردیناند» از
امنیت کافی برخوردار نبود.

سیاستمدار لهستانی االصل و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود .او پیش از تشکیل رژیم جعلی اسرائیل ،فرماندهی گروهی از اعضای «هاگانا»،
سازمان ترور وابسته به صهیونیستها را برعهده داشت و در قتلعامهای این گروه در مناطقی مانند دیریاسین ،نقش اصلی را ایفا کرد .بگین در
دوران نخست وزیری خود توانست به توافقی با انور سادات ،رئیس جمهور وقت مصر ،دست یابد که در تاریخ به قرارداد «کمپ دیوید» معروف شد.

که هضم آن برای سادات به سادگی ممکن باشد.
▪پایگاه انقالب اسالمی در مصر

برخالف تصور انور ســادات ،انقالب اسالمی بالفاصله
پس از پیروزی ،تأثیر خود را بر گرو ههای اسال مگرای
مصر گذاشت؛ در واقع انقالب اسالمی به عنوان عاملی
بیرونی ،مخالفان انور سادات را در مقابل وی جسورتر
کرد؛ شاید تمام گرو ههای اسال مگرای مصری درباره
ماهیت انقالب اسالمی ایــران توافق نداشتند ،اما در
یک نکته مشترک بودند و آن هم ایــن بــود که انقالب
ایــران ،تز بازگشت به اسالم را از حوزه تئوری فراتر برد
و آن را در مرحله عمل نیز اثبات کــرد .از ســوی دیگر،
الگویی از توفیق مبارزات ضدامپریالیستی را به نمایش
گذاشت و همین امر سبب شد که تأثیر انقالب اسالمی بر
تودههای مردم و جنبشهای اسالمی در مصر انکارناپذیر
باشد .مصداقی دیگر از تأثیر انقالب اسالمی ایــران بر
گرو ههای اسال مگرای درون مصر این بود که جمعیت
اخوانالمسلمین ،تحت تاثیر انقالب ایــران ،از رکودی
دهساله خارج شد و انقالب ایران را در چارچوب مبارزه
جهانی میان اسالم و کفر قلمداد و با صدور بیانیههای
متعدد ،حمایت خود را از این انقالب اعالم کرد .با تحلیل
این عامل ،میتوان به انگیز های دیگر در موضعگیری
خصمانه انور سادات نسبت به انقالب اسالمی پی برد؛
انقالب ایــران ،نظم منطقهای شکلگرفته در ذهن انور
سادات را به هم ریخته و تأثیرات و پیامدهای این انقالب

تا بیخ گــوش اونیز رسیده بــود .گــرو ههــای اسالمی ،با
الهام گرفتن از انقالب ایران ،در مصر احیا شده بودند و
انتقادات مختلفی را از سبک حکومتداری و کشورداری
سادات مطرح میکردند.
▪ارتباط با خاندان پهلوی

شاه برخالف رابطه سینوسیاش با بیشتر دولتها و
سران کشورهای عربی ،با ســادات ارتباط بسیار خوب
و صمیمانهای داشــت و همین مسئله سبب شــده بود
کمکهای متعددی ،بهویژه در زمینه مالی ،از ایران به
سوی مصر سرازیر شود؛ یکی از اشتراکات گفتمانی هر دو
حاکم این بود که در تالش بودند خود را رفتهرفته از بلوک
شرق جدا و در بلوک غرب تعریف کنند و همین اشتراک،
زمینهساز روابط صمیمانهتر میان ایران و مصر شده بود؛
تا جایی که روابط میان خاندان پهلوی و سادات از حد
عرف روابط دیپلماتیک فراتر رفت و به روابط خانوادگی و
شخصی نیز منجر شد؛ سادات به ایران نیز سفر کرد و حتی
در یکی از این سفرها ،همسر سادات در فرودگاه برای ابراز
میزان دوستی شاه و سادات ،چند کلمه به زبان فارسی
در برابر فرح دیبا ،همسر شاه ،سخن گفت و این ،بیانگر
مودت میان این دو دیکتاتور به شمار آمد .تمام اینها
اوج ّ
بیانگر حمایت تمامقد محمدرضا پهلوی از رژیم سادات و
همچنین ارادت سادات به پهلوی بود .اما انقالب ایران،
تمام این معادالت را برای انور سادات برهم زد و کمکهای
مالی به رژیم مصر نیز قطع شد.

پذیرش شاه از سوی انور سادات ،در عمل موضع خصمانه
سادات را نسبت به انقالب اسالمی ایران ثابت کرد؛ در
واقع وی به شخصی اجازه اقامت در مصر را داده بود که
مورد نفرت عمومی مردم ایران بود و حکومت جدید ،در
پی بازگرداندن و محاکمه وی به دلیل جنایاتش بود .اما
سادات در شرایطی که حتی بیشتر کشورهای غربی و
در رأس آنها آمریکا ،حاضر نشده بودند ریسک پذیرش
شاه را قبول کنند ،وی را به مصر راه داد و با استقبال
گرم از این شاه فراری ،هم وفــاداری خود به محمدرضا
و رابطه صمیمانهاش با او را نشان داد و هم از سوی
دیگر ،رویکرد خصمانه خود را به انقالب اسالمی ایران
به نمایش گذاشت .عــاوه بر ایــن ،ســادات در مسئله
تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران ،بار دیگر موضع
خصمانه خود را نسبت به انقالب اسالمی آشکار کرد
و همین موضع نیز ،سبب شد ارتباط وی با گرو ههای
اسالمگرای درون مصر بیش از پیش دچار خدشه شود.
در تحلیل علل موضعگیری خصمانه انور سادات نسبت
به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایــران،
باید گفت که سطح روابط دیپلماتیک و شخصی میان
انــور ســادات و محمدرضا پهلوی ،در سا لهای پایانی
عمر رژیم پهلوی بهشدت افزایش یافته بود؛ شاه ،مصر
را کشوری میدانست که پس از سرنگون شدن دولت
جمال عبدالناصر ،از حمایت آمریکا بهرهمند شده است و
ازهمینرو ،دوست نداشت در مقابل کشور مورد حمایت
آمریکا ،ژست خصمانه داشته باشد و از سوی دیگر ،مصر
را به عنوان متحد خود در میان اعراب برگزیده بود تا از این
طریق ،شرایط نامتوازن همیشگی خود را با کشورهای
عربی تعدیل کند .از ســوی دیگر ،مصر نیز از مزایای
رابطه با محمدرضاپهلوی نهایت استفاده را میکرد و
از درآمدهای سرشار نفتی ایران ،بینصیب نمیماند.
انقالب اسالمی ایران ،تمام معادالت ذهنی انور سادات
را برهم زد و جایگاه مصر را در میان اعــراب متزلزل و
ســادات را به شخصیتی ایزوله مبدل و از سوی دیگر،
جایگاه گروههای داخلی اسالمگرای مصر را علیه رژیم
سادات تقویت کرد .بسیاری از این گروهها با تأثیرپذیری
از انقالب اسالمی ،علیه رژیم سادات فعال شدند .آن ها
معتقد بودند انقالب ایران الگویی مناسب برای مبارزه
با استکبار و امپریالیسم را فراروی آن ها قرار داده است.
تمام این مسائل ،در کنار ارتباط صمیمانه ســادات و
محمدرضا پهلوی که به واسطه انقالب اسالمی برهم
خورده بود ،سبب شد تا سادات در گفتار و عمل ،موضعی
خصمانه علیه انقالب اسالمی اتخاذ کند.

یک سازمان همهکاره !
ســازمــان اطــاعــات و امنیت کشور
تاریخ معاصر
(ســـــــاواک) ،در ســـال  1335در
فرمانداری نظامی تهران تشکیل شد
و پس از تصویب قانون تشکیل آن در مجلس سنا و سپس
مجلس شورای ملی ،از اوایل سال  ،1336به طور رسمی
فعالیت خود را آغاز کرد .به گــزارش مؤسسه مطالعات
تاریخ معاصر ایران ،هدف از تشکیل این سازمان ،مبارزه
علیه کمونیسم ،ایجاد امنیت و تمرکز نیروهای امنیتی
اعالم شد؛ ولی با گذشت زمان و افزایش قدرت و نفوذ آن
در کشور از یک سو و گسترش اعتراضات به رژیم پهلوی از
سوی دیگر ،اهداف این سازمان نیز توسعه یافت و پا را از
حدود وظایف قانونی فراتر نهاد؛ به طوری که نه تنها در تمام
برنامهریزیهای وزیران و رؤسای سازمانها ،نمایندگان
مجلس ،سناتورها و نیز احزاب دولتی دخالت میکرد،
بلکه سعی داشــت با کنترل دولــتــمــردان و کارمندان
ادارات ،از نفوذ نیروهای مخالف رژیم پهلوی در بدنه دولت
جلوگیری و هر مخالفتی را در نطفه خفه کند .بنابراین ،به
مرور زمان ،ساواک دیگر تنها یک دستگاه اطالعاتی نبود،
بلکه مانند سازمانهای پلیس سیاسی کشورهای توتالیتر
عمل و در جزئیترین مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت
میکرد.نخستین ترفند ساواک این بود که سعی میکرد

کارکنان و کارمندان ادارات و سازمانها و حتی وزیران و
مسئوالن نهادهای دولتی را جذب کند و از طریق آن ها،
از وقایع و حوادث روی داده در سازمانهای دولتی و نیز
رفتار و گفتار کارکنان دولت باخبر شود .افــرادی که به
استخدام ساواک درمیآمدند ،اخبار محل کار و اطرافیان
خود را به ســاواک گــزارش میدادند؛ ســاواک نیز به آن
ها کمک میکرد تا به مقام های باال ،دست یابند .نفوذ
ساواک در وزارتخانهها و ادارات دولتی تا آنجا پیش رفت
که در همه نهادها و سازمانها ،حضور داشت .در این باره
کریستین دالنــوآ در کتاب خود مینویسد« :ســاواک در
همه نهادها و سازمان های ایران حضور دارد ،حتی در
موسسات خدمات انسانی؛ مث ً
ال مبارزه با بیسوادی ،در
چارچوب فعالیتهای سپاه دانش برای سوادآموزی ،نقش
نظارت بر اعمال و رفتار عموم را به خود میگیرد .سپاهی
دانش که به دور افتاد هترین نقاط مملکت اعــزام شده،
موظف است به نظرسنجی جمعیت روستایی هم بپردازد.
وقتی سپاهیان دانش از انجام وظیفهشان باز میگردند،
مأموران ساواک از آنان میپرسند :کدخدای محل چگونه
فکر میکرد؟ در ده مردم با هم اختالف دارند؟ بر سر چه
مسئلهای؟ در عرض یک سال چه کسانی به آن جا آمدند؟
چرا آمدند؟ از کجا آمدند؟ و  ...ســاواک حتی در صدور

پروانههای صنعتی هم مداخله میکند ...به بهانه امنیت با
برخی از وزارتخانهها بر سر تأمین کاالها مخالفت میکند.
با ممنوع کردن استخدام بعضی از اشخاص ،مؤسسات
صنعتی را که به افــرادی متخصص نیازمندند ،متزلزل
میکند».ساواک عالوه بر کنترل و نظارت بر نیروهای
بخش دولتی و خصوصی ،سعی می کرد افکار عمومی
را نیز تحت تأثیر قــرار دهد و با استفاده از حربه شایعه
پراکنی ،از بروز نارضایتیهای اجتماعی و بسیج توده
غ پراکنیهای
مردم جلوگیری کند .در واقع ،ساواک با درو 
فــراوان در سطح جامعه ،همچون قدرتمند جلوه دادن
خود و زیاد نشان دادن تعداد خبرچین ها و جاسوس ها،
قصد داشت تا رعب و وحشت در دل مردم بیفکند .برای
نمونه ،در آن دوران ،شایعاتی بر سر زبا نها بود دربار ه
ایــن که از کــاس اول دبیرستان به بعد ،در هر کالس
حداقل دو دانش آموز مخفیانه با ساواک همکاری دارند.
این محیط رعب و وحشت چنان بود که حتی درباریان
نیز خود را مصون از آن نمیدیدند .فریدون هویدا ،برادر
نخستوزیر و سفیر شاه در سازمان ملل ،ترس وابستگان
رژیم را از ساواک چنین تشریح میکند[« :ساواک] تمام
سعی خود را به کار میگرفت تا محیطی آکنده از ترس به
وجود آورد و با این کار چنان جو مسمومی بر تمامی جامعه

...

بازیگران تاریخ
پرویز ثابتی؛ بهائی زاده ای در رأس ساواک
پـــرویـــز ثــابــتــی در ســال
 ،1315در سنگسر ،از
تــوابــع سمنان ،در محله
ای به نام تپه سر و در یک
خ ــان ــواده بــهــائــی بــه دنیا
آمــد .بــه گـــزارش مؤسسه
مطالعات و پژوهشهای
ســـیـــاســـی ،وی دوران
ابــتــدایــی را در سنگسر
و دوران دبیرستان را در
تهران گذراند و در دانشگاه تهران ،در رشته حقوق تحصیل
کرد .ثابتی در بهمن ماه سال  ،1337با معرفی ضرابی
(مدیرکل اداره نهم) به استخدام ساواک درآمد.
▪ترقی در تشکیالت ساواک

وی با جاه طلبی و سرسپردگی متظاهرانه ،خیلی زود در
تشکیالت ساواک ترقی کرد .ابتدا با حمایت فردوست،
قائم مقام وقت ساواک و ناصر مقدم ،مدیرکل اداره سوم ،در
سال  ،1345رئیس اداره یکم اداره کل سوم شد .در همان
سال ،ناگهان به اعتبار یک برنامه تلویزیونی ،به شخصیتی
سرشناس بدل شد و به تدریج ابعاد قدرتش فزونی گرفت.
ثابتی تا آنجا پیش رفت که احراز همه مشاغل مهم ،از پست
وزارت گرفته تا استادی دانشگاه ،معلمی و حتی کارمندی
دولت ،در گرو دریافت اجازه اداره ای بود که ریاستش را او
برعهده داشت.
▪پیوستن به موساد

وی از کسانی بود که در رأس یک گروه از مأموران ساواک،
به اسرائیل اعزام شد و به احتمال قوی و با توجه به استقرار
مرکز سرکردگان فرقه بهائیت در فلسطین اشغالی ،در
همان مأموریت به استخدام موساد درآمد .او که در اوایل
دهه  1350به عنوان « سخنگوی ساواک» و « مقام امنیتی»
شهرت یافت ،گرداننده اصلی سازمان ساواک محسوب
میشد و با ارتباطاتی که با «موساد» و عوامل این سازمان
در ایران داشت ،حتی در امور مربوط به نمایندگیهای
ساواک در خارج از کشور نیز ،که خارج از حوزه اختیارات او
بود ،مداخله می کرد .ثابتی در سال ،1352توسط ارتشبد
نصیری ،رئیس وقت ساواک ،به سمت مدیرکل اداره سوم
تعیین و عم ً
ال همه کاره ساواک شد .پرویز ثابتی (با نام رمز
بامداد) در تمام عملیات پر سر و صدای ساواک در سالهای
 1352تا  ،1356نقش اصلی را برعهده داشت و شبکه
ساواک در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و حتی بخش
خصوصی ،زیر نظر مستقیم او عمل می کردند و کار امنیت
داخلی ،یکسره در دست وی بود که ریاست اداره سوم
ساواک را برعهده داشت.
▪همسو با نخست وزیر بهائی شاه

ثابتی از دوستان نزدیک هویدا بود و در مالقاتهایی که هر
چهارشنبه شب با وی داشت ،اطالعاتی را در اختیار وی
قرار می داد که بی گمان یکی از ابزارهای تثبیت و تداوم
قدرت هویدا بود .این رابطه نزدیک ،بیشتر در وابستگی
هر دو نفر آن ها به فرقه ضاله بهائیت ریشه داشت .ثابتی،
رئیس امنیت داخلی ساواک ،بنا به خصوصیات شغلی اش،
صاحب چند گذرنامه به اسامی مختلف بود.
نصیری در حال اعطای نشان به یکی از مقامات ساواک

از صدر تا ذیل حکمفرما کــرده بود که هیچ کس واقع ًا
جرئت نداشت در حضور دیگران سخنی به زبان بیاورد تا
جایی که اگر دوستانم هم میخواستند مطلبی را با من در
میان بگذارند ،معمو ًال مرا به گوشه خلوتی در باغچه منزل
میبردند و در آن جا آهسته حرف خود را میزدند».

▪فرار ثابتی

او  10روز قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،به ژنو گریخت
و از آن جا به همراه همسرش به اسرائیل رفت .او که به
«شکنجه گر مخوف ســـاواک» شهرت داشــت ،در شهر
سانفرانسیسکو ،در خانه ای مجلل ساکن شد و تنها وابسته
رژیم سابق بود که یک ماه پیش از فرار خود ،خانه اش را به
سفیر یکی از کشورهای عربی فروخت.
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