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  نياخوان المسلم
  شاهزادگانپناهگاه 
  اسالم شد بانکدار

  ترجمه فروزنده فرزاد
  

 او با.  بودی عراقیه عي شیروحان"  محمد باقر صدرت اهللايآ"، "یاقتصاد اسالم"ه گذار يپا
 ی در پهنه یش المهديا نام جب، ٢٠٠٣ در سال  هوادارانش کهی، آخوند شورش صدریمقتد
 . بود بزرگ خاندان صدرک داشت وي نزدیشاوندي کردند، خويی قدرت نماقعرااست يس

 .ديان گرديگرا اسالمی اقتصادیها استي سیت اهللا صدر بستر نظري آآراء
 ی اسالمی بلحاظ نظرات اقتصادشت کهگا ن"اقتصاد ما"  با نامی، کتاب١٩۶٠ت اهللا صدر در يآ

 در  بدون ربایبانکدار" نام بگر اوي دکتاب.  شدی اسالميیادگراي بن مقدسکتاب
 ی می اسالمی بانکدار است که بطور مشروح به اصولین کتابينخست )١٩٧٣(i"اسالم
 کامال یتي هستند که ماهی اسالمیاسي اقتصاد سيیه ي از آثار پایف وي تالهر دو. پردازد

باقر ت اهللا محمد يآست که يشگفت آور ن . دارندیستياليزگونه ضد سوسي و ستیستيتاليکاپ
حزب " به نام یستي تروری اسالمحزبک ي، ی اقتصاد اسالمین نظريي افزون بر تبصدر
 در بغداد یستي ضد کمونیتية با ماه حزب الدعو.ه گذاردي پا١٩۵٠ یرا در دهه  "ةالدعو
 ی برمست هايه مارکسي علها  را در دانشگاهیان محافظه کار عراقيس شد و دانشجويتاس
 ی برا)ساواک(ران ي ایس مخفي پلیبانيت و پشتي از حمایمخف زب حنيا،  بعدها .ختيانگ

 ی و ترور رهبران عراقی و بمب گذاریستيات تروري و انجام عملحزب بعث عراق یبرانداز
  .برخوردار شد

 ت اهللايآ. بود ميمحسن حکت اهللا ي، آة حزب الدعوليتشکت اهللا محمد باقر صدر در ي آگرياري
  که عراق استی اسالمیيادگراي بن ازیگري دیر پايد یه گذار شاخه يم خود پايحک

، پس از سرنگون کايآمر که یميرژ در ،" عراقی انقالب اسالمیمجلس اعال"شاگردانش در 
 صدر وت اهللا يآ.  شرکت کردند بر سر کار آورد٢٠٠٣سال  در عراق، نيکردن صدام حس

 ی دهه ین سالهاي در واپس عراقی راستگرایاسيسازماندهندگان اسالم سم، يت اهللا حکيآ
  در عراق وگرا رشد فعاالن چپ،ی چنان سازمانبخشین دو، براي ایزه يانگ . بودند١٩۵٠

 یان عراقيعيان شيدر م ست هايکمونچپ ها و . ست عراق بوديحزب کمونرومند شدن ين
ن ايعيفقرا و فرودستان که عمدتا از شان ير مژه دي، و بوی و اجتماعیاسي س حقوقمحروم از

 یبرهه ن يدر ا "ا،ين سيشي پیت هايشخص از یکي یبگفته  . داشتندیشتريهواداران ب بودند،
  همان زمان،يیسنده ير بود که نوي چنان فراگ چپگرای سازمان هاوستن بهيش و پيگرا ،یزمان

ت يت اهللا صدر و آيآنچه آ." ف کرديان توصيعي شیه ندي نماگانهيست عراق را يحزب کمون
ژه در ي عراق، بویعه ي صدها تن از جوانان شیگردانيم داشتند، روياز آن ب مياهللا حک

 یروهاي حزب بعث و نست ها وي کمون،ست هاياليوستن به سوسيدانشگاهها از اسالم و پ
 يیبگونه "م يت اهللا حکي آفرزند ،مي حکی مهدی برهبرة، حزب الدعو. بود ناصرهوادار

چوب در چار م شمار، کی هسته هادر شکل، ینهانپ ، حزب...افته بوديقانونمند سازمان 
  ". کردیمل م عی قانونمند و سریساختار
 سيسرو جنسينتليا با پنهان یوند هايعراق، پون سرشناس يروحان از یاريبسر باز، ياز د
ران، ي عراق و ایعه ي شتي روحان با با، لندنسدهک يش از ي بیبدرازا. نده اا داشتيتانيبر
، ١٩۵٠ یدهه  ین سالهايآغاز تا ١٨۵٢از سال .  ارتباط داشته استجف نونيژه روحانيوب

 نجف و ی عهي شوني، روحانیع ماليژه تطميرکانه و بوي زيیوه هايا ش بايتانيبر یامپراتور
  .کرد ی مرا با خود همراهکربال 
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ون هوادار يروحان از یاري، بس١٩۵٨ عراق در ی گرایسي انگلیشاهپاد یپس از سرنگون
ن يهم . گام نهادندیدان کارزار عملين کشور به مي استيو حزب کمونعراق ه چپ يعلا يتانيبر

هر . (س شدي داشت، تاس مصرنياخوان المسلم  بایميمستق یهاونديپة که  حزب الدعوهنگام،
سال در .)  مذهب بودندیعيه گذاران حزب الدعوة شي مذهب و پاین سنيچند اخوان المسلم

 یحزب اسالم" بعنوان  مشترکيیه يانيب  عراق، در قالبیعه ي اهل سنت و ش،١٩۶٠
 ء امضاز ازي نميت اهللا حکي آ.تاختندست آن يدولت عراق و متحدان کمونسخت به " عراق

ت اهللا ي آ":سدي نوی م"ان عراقيعيش" کتاب یسنده ينو ،"ق نقاشااسح" .ه بوديانينندگان بک
سم را ي داد و کمونیست ها فتوي حمله به کمونیبرا   کرد، کهیبانيه پشتيانياز بم نه تنها يحک

  ."دشمن اسالم خواند
زه ي صدر انگت اهللايآم و ي حکت اهللاي آی اقتصادیه پردازي و نظریستي ضد کمونیسازمانده

صل و برادر شاهزاده سعود ي فرزند ملک ف،صليالف  محمد،ی جوان سعودی  شاهزادهی
 یکها بانین امپراتوري نخستیه گذاريا پی برای عربستان سعودی ر خارجهي وز،صليالف

 ی بانکهای جهانی شبکه، " گروپصليف"انگذار ي، بنصلي الف شاهزاده محمد.شد یاسالم
 ندهي پادشاه آ ــملک فهد  برادر زن،"صالح کامل"  به نامیاردر سعوديليک مي ، همراهیاسالم
 اقتصاد  پرشتابگسترش گامانشي پ،"البرکة" ی بانکی امپراتور عربستان ــ و موسسی

  .ند شدیاسالم
 شگامي پی اسالمی جنبش بانکدار در گسترش صالح کامل و متحدانشان، تنها،شاهزاده محمد

 یآشکار است که همه  .دگرگون ساختند زي نانه راي خاورمی چهره افزون بر آن، آنهابودند، ن
 از آنان به یکمترشمار  ی نبودند، و حتاست فعالي سی، لزوما در گستره یبانکداران اسالم

 ی نمی اسالمیبانکها ،، در عملن همهيبا ا. افتنديل يتما ی اسالميیگرا راستیخشونت طلب
ون ياسير سي غیله ي بوسی اسالمیکهابان از یبرخ .است دور بماننديکسره از سيتوانستند 

دگان شتر گردانني بیول. شد ی اداره م و کسب سود بودند،ی مال اندوزیمسلمان که تنها در پ
 اسالم یزه گريشرفت ستي پی برای بودند که بانکها را ابزاریاسيفعاالن س ی اسالمیبانکها

 اي ،یگريو سرانجام کسان د.  دانستندین و متحدانش ميت از اخوان المسلمي و حمایاسيس
ن ينچني، و ا بردندی موجود بهره می از بانک هااي زدند ید مي جدیها بانکسيدست به تاس

ش ساخته، ي خویهايگر تبهکاري د وسالح تجارت، یتسيترور اقدامات ی برایپوششبانکها را 
 ی توانستند بانکهاینم"  بانکیتيس"ا و يسمتاسفانه  .اندندي نمایش مي منزه از خويیچهره 

 و ونياسيسان مال اندوز، يپارسا یعنيرا هر سه دسته يز دهند، زيگران تميتبهکار را از د
 در يیگرا اسالمیبرجسته  از فعاالن یاريبس. گر داشتندي با همدینگ تنگاتیتبهکاران همکار

 فعال بوده اند و ی اسالمی بانکها در مسائلی و نظریعمل بلحاظ ، گذشتهی دهه ۴خالل 
ز مرتبط ي نني اخوان المسلم از آنان بایاريبس. صلي شاهزاده محمد الفیه يز در ساياغلب ن
 یعدالت اجتماع" کتاب  درخته شد،ي بدار آو١٩۶۶  که دری مصریافراطد قطب، ي س.بودند

وسف ي. ادگرا آورده استي را از نگاه مسلمانان بنی اقتصادی های تئور "در اسالم
 کانال  را ازشي خوی، اعتبار مذهبساکن شد قطر نيخ نشي که در شیعالم مصر، یضاورقال

ن يرهبران اخوان المسلمگر از ي دیکي، یمحمد الغزال.  بدست آوردی اسالمی بانکهاصاحبان
 ی اقتصاد اسالمراموني پیاري، مطالب بسدي پناه گزجي خلین هايخ نشي ش درزي او نمصر که

  ".ی اقتصاد مسائلاسالم و" کتاب ان استي و از آن منوشته است
، آغازگر جنبش "احمد النجار" آلمان، به نام ی دانش آموخته یک بانکدار مصري در مصر،

 در ین بانک اسالمينخست" را که "ت غمريم"، بانک ١٩۶٣ در  النجار. شدیاقتصاد اسالم
 ،ی آلمانان بانکداریاريهم با ،"ت غمريم" بانک .ان نهاديشود، بن یخوانده م" مصر و جهان

ت ها ي حماني ا.آغاز بکار کرد مصر تي و امنس اطالعاتي سرو دریافراد یبانيپشتو با 
دم و دولت ، از مریک بانک اسالميس ي تاسیعني ،یمقصود اصل  گرفت وی انجام میپنهان
ناصر دن از ي انتقام کشیشه ي در اندن مصريآن زمان، اخوان المسلم . پنهان داشته شدمصر
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 طلب دور  خشونتیها  جنبشد خود را ازي کوشیم  ظاهر، دست کم در،نجارالبود و 
ت در ارتباط يا جمعالنجار ب  گمان،ی ب اما.ردي گیتر پ س بانک را آسانياند، و کار تاسيبنما
کتاب النجار،  شگفتاري، در پنيانگذار اخوان المسلمي بنء،، برادر حسن البنا"ءجمال البنا" .بود
 اني میادي بنتفاوت:" ن آورده استي نگاشته، چنی اسالمیاتش در بانکداريرامون تجربيکه پ

پژوهش ا موضوع ي علم  راینست که او اقتصاد اسالميا... اقتصاددانانگري ددکتر نجار و
 ی جنبش اسالمیاگري احی برايیوه ي ش مسلمانان ویداري بی برای راه، بلکه آنرا داندینم
نجات :" دارديان مين بي را از نگاه خود چنین بانک اسالمي نخستسيل تاسي دل النجار." داندیم
 ی مصر النجار سخت به نا." باختی ما اندک اندک رنگ می که در جامعه یت اسالميهو

را " سميوناليسم و ناسيالي سوسش آنان بهي ها از اسالم و گرای مصریشرمسار"تاخت و 
 یمن نم:"  گفتی آنگاه که در برابر مردم بود، م نجارن همه،يبا ا.  خواندی بزرگ میبتيمص
  ".ان کنمي را بشي خوی واقع منظورتوانم

ت ين جمعيا ی از اعضایاري بسوک بود، ي شرنجارال یت هايفعال در قاي عمنياخوان المسلم
 ه بود شدگر آشکاريد، ١٩۶٧ تا . کرده بودندیه گذارين او سرماي نخستی تجاریدر پروژه ها

 بانک ن،ينچنيرا در دست گرفته است و ا" غمرت يم"بانک  امور ی اداره نيکه اخوان المسلم
 ی دهه  دری اسالمی مصر در بانکداری که تجربه دي گوی م"منظر کهف". ل شديتعط

عنوان کارفرما،  بنين اخوان المسلميشي پی و اعضایاگران اسالمي که احیزمان"، ١٩۶٠
ت يم" بانک ."دي، به شکست انجامنفوذ کردندها  ن بانکي در ا و احتماال کارمندسپرده گذار

نجار در ال.  داشتسپرده گذار هزار ٢۵٠ شعبه و ٩تش، يط فعالين شرايدر بهتر" غمر
 بانک، النجار را یلياما تعط .کند یل کردن بانکش سرزنش ميل تعطي بدل ناصر را،خاطراتش

 نجار،ال . شدی ویراي پذني آنجا اخوان المسلم،رفتبه سودان  او.  کارش بازنداشتیريگياز پ
ن ي در واپسن سودان کهي رهبر اخوان المسلم،"یرابتالحسن " ش بايبا اشاره به گفتگوها

ک ي  در سودان،]نياخوان المسلم [تيجمع: "سدي نوید، ميقدرت رس ه ب١٩٧٠ ی دهه یسالها
 دولت هواداران ناصر، از یريمو جعفر ن کهیهنگام" . بودکي دموکراتیسازمان اسالم

  .ختي گرز از سوداني ن، النجارساختسودان را سرنگون 
 یار بانکد،ی و مالزی عربی ، امارات متحدهی به آلمان، عربستان سعود در سفرنجارال

 را ی اسالمینده، اندک اندک بانکداري آی دهه ٣او در خالل  .کرديج مي را ترویاسالم
در   که،"ی اسالمقتصاد ایيکاي آمری هينشر"انگذار يبن، "عبدالقادر توماس" .گسترش داد

 ی بانکداریگستراننده النجار مشوق و  ":دي گوی م،ه استردک ی بانک کار میتين با سيبحر
 را  "ی اسالمی بانک توسعه" ١٩٧۵ در ی سازمان کنفرانس اسالم کهیزمان. " بودیاسالم
بانک . "ن آن بودي جزو موسسزي النجار نان نهاد،يبن جده در یت عربستان سعوديبا حما
ت و ي، کویبي، لی عربستان سعود است کهی اسالمیبانکها بزرگ یاين ،"ی اسالمی توسعه

س بانک توسعه ي درنگ پس از تاسیب .کردند اريس بیباني از آن پشتی عربی امارات متحده
 سودان ی، بانک اسالم)١٩٧٧(ت ي کویمرکز مال، )١٩٧۵ (ی دوبی، بانک اسالمی اسالمی
ن ي بحریو بانک اسالم) ١٩٧٨ ( اردنیه گذاري سرماتجارت و ی، بانک اسالم)١٩٧٧(
  .د آمدنديپد) ١٩٧٨(

 ینه يت در زمي فعالی براصالح کامل راصل و يالف نجار توانست شاهزاده محمدآنگاه که ال
 :دي گوی توماس م.افتيش را ين همراهان خوي متقاعد سازد، برجسته تری اسالمیداربانک

ه يار شبينظرات آنها بس. افتيرا ] صل و کامليف[  آنها١٩٧٠ ی دهه یالنجار در نشست ها"
 از یاريبساز کردند و آنها همان زمان کارشان را آغ. را النجار مشوق همه بوديز. هم بود

 ،ن بارينخستاو، نجار، ال یگفته ه ب. "ز با آنان همراه شدندي نشيهما شرکت کنندگان در
 ی دهه ین سالهايآغاز در" ی اسالمیبانک توسعه "نشست صل را در يالف شاهزاده محمد

  . مالقات کرده است١٩٧٠
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  در١٩٧۶در " صلي فیمبانک اسال" سيتاسصل، با يالف  محمدی اسالمیها بانکیامپراتور
  منظم ویالتيار ساختارمند با تشکيبسن بانک ي، ای اسالمیان بانکهاي در م.آغاز شدمصر 

، شاهزاده محمدن، يهمچن. دبو یون مصريان روحانيمن شده از ي دستچيی رهيت مدايه
 ی اسالمیبانکدار ی برايیاو کتاب راهنما. س کرديتاس را "ی اسالمی بانکهایانجمن جهان"

 صليف" .نام نهاد"  گروپصليف"ش را ي خوی اسالمی بانکهای شبکه آنگاه ن کرد ويتدو
) ١٩٧٨(صل در سوداني فی اردن، بانک اسالمی از بانک اسالميیها ا بخشيهمه  ،"گروپ

 شاهزاده محمد. شد یز شامل مي را ن)١٩٨۵(هيصل در ترکي فی مالیه گذاريمرکز سرماو 
المال  دار "،١٩٨١در  یف عربستان سعودئطاالدر شهر  یالماس کنفرانس  اجالس درصليالف
گر و در واقع محور ين شرکت دي شامل چندیبزرگ یل داد که کمپاني تشکرا" یسالماال

  امور مرکز و در باهاماس بود،یسالماال دارالمال یدفتر مرکز . بود اوی بانکیامپراتور
ن، ي بحراني و از آن مجهان، ر ده کشوش ازين شرکت در بيات ا شعب. در ژنوشيياجرا

  . پراکنده بودهيجرينه، سنگال و نيه، دانمارک، لوکزامبورگ، گيپاکستان، ترک
 یه گذاريشرکت توسعه و سرما "  نامش باي خویامپراتور زيصالح کامل نان، ين ميدر ا
د وني پی سعودی سلطنتان خاند با که بودی سعودیاردرهايلياو از م . کردادين را ب"البرکة
ان شمار يدار مي دی ساالنه برایها شي همای برگزارینه هايهز"صالح کامل، . داشت یسبب
 یفراهم م ی اسالمیعلماون و ي از اقتصاددانان و بانکداران سراسر جهان را با روحانیاديز

 ١٠٠٠ ینه يري قاهره با دی اسالمی آموزشها مرکزــ االزهر دانشگاهدر صالح کامل ."آورد
ات يس هيرئ. س کرديرا تاس"  صالح کاملی اقتصاد اسالمی پژوهشهامرکز" زيساله ــ ن

 سرشناس اخوان ی از اعضایکي"   البرکةیه گذاريشرکت توسعه و سرما "یه ريمد
تنگاتنگ با  یوندي در پ نقاطگريده و ي، در سودان، ترکزيبانک ن ني شعبات ا.ن بوديالمسلم

  . کردی متيفعالن ياخوان المسلم
 در یمهم البرکة متحدان  گروه ویسالماال، دارالمال ١٩٨٠ و ١٩٧٠ یدهه هادر خالل 
" منيک"ر يهاماس و جزا گوناگون در بایمالکز امر س ويورک، هنگ کنگ، سوئيويلندن، ن

 ی اسالمی بانکدارشيهما، در یسالماال دارالمال سي رئ معاون،"م کامليابراه". دافتنيا يتانيبر
  ژنو، دریسالماال دارالمال يی مرکز امور اجرايی که برپا، گفتیب غر آلمان"بادن بادن"در 

سه بود که پس از  س واترهاوسي پرانيا" :ديممکن گرد" س واترهاوسيپرا" یاريتنها با هم
بدون اغراق،  ."شناساندس ي سوئیون بانکداريسي کمه را بی اسالمی، بانکداری بررسسال
 برگزار شد که ی اسالمیرامون بانکداري غرب پی در مراکز مالیاري بسیش هايهما

با  زي ندانشگاه هاروارد یسرانجام حت .م بودندي در آن سهيی پرآوازه یموسسات دانشگاه
 غرب و وست کهي پی اسالمیان بانکداريبه جر"  هارواردیپژوهش اقتصاد اسالم ی برنامه"

  .ت کردندي حما آن ازی اسالمیهابانک
 یو علماگرا ، فعاالن اسالم محافظه کاران ثروتمنديیما گردهیراهگشا ی اسالمیبانکدار
 . و نفوذ هر سه گروه افزودیط فراهم آورد که بر توانمنديگرا شد و چنان شراراست یاسالم
هرگز به  جنگ سرد،  خاللدر.  شدندی اسالمیاگري احی محرکه ، موتوریاسالم یهابانک

ن ي، برق ایا آنکه روزي، يیانه يرم در جوامع خاوی اسالمیبانکدارانبار يامکان آثار ز
سنده ي نو،"قرانمور يت"  نشد و اکنونینش گردد، توجهيان آغازير برهنه چشم نواز حاميشمش
 ضد  نگرشگسترش "ی اقتصاد اسالم معترف است که،"اسالم و ثروت"  تبار کتاب ترکی

  .را سبب شده است"  ز در سراسر جهان اسالمي غرب ستیانات فکريمدرن و جر
ف ين توصيتر ، روشن"منظر کهف" با نام یکال سوريان رادي از اسالمگرایکي ینوشته ها

 ی فقه اسالمی دانش آموخته  کهف که. استیاسي در گستراندن اسالم سیر اقتصاد اسالميتاث
 او. افت کرده استيدر "وتاي " از دانشگاهش راي خو اقتصادی دکترادر دانشگاه دمشق بوده،

. بر عهده داشت" کاي شمال آمرمسلمانان یجامعه " ی امور مالتيري مد،١٩٨١ تا ١٩٧۵از 
ن ياست و با اخوان المسلم" اناينديا"زه جو است که مرکزش در يادگرا و ستي بنیآن، سازمان
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، به جده رفت و در ورکيوي در ن کار بعنوان بانکداریدوره  کي کهف پس از. ز مرتبطين
 ی  توسعه بانکی اسالم و پژوهشآموزش یموسسه " با ١٩٩٩ تا ١٩٨۵ ی سالهایانه يم

 در ی اسالم پژوهشگر مسائل اقتصادمشاور و  کهف پس، از آن. کردیهمکار" یاسالم
 که در سال یکهف در نوشتار. داردنه ين زمي ا دریاري بسی نوشتارهاا است ويفرنيکال

 ،ه استدکررائه  ای اسالمیبانکداررامون اقتصاد و يش دانشگاه هاروارد پي همابه ٢٠٠٠
ون و ي و روحانی بزرگ اسالمیان بانکهاي میاسي س– یوند اقتصاديش پيداي پیدرباره 
  :سدي نویاو م. ديگوي مسلمان سخن میعلما

 یس بانکهاي تاسی دوره  دروني و روحانی اسالمیها بانکاني میافته و رسميوند سازمان يپ"
  . رخ نمود،١٩٧٠ ی دوم سده یمه ي جده از نمصر ودر  یاسالم
 و ی آغاز نهاد ــ هرچند دالالن و بانکداران غربی اسالمی مالی هاهيسرما که رشد یزمان

رش يت و اعتبار ناچار از پذي کسب مشروعی آن بودند ــ برای غرب گرداننده یموسسات مال
 یها ش ها و نشستي همانارها،يمشتر سين، بينچنيا.  گشتندیني دیون و علماينقش روحان

 استوارتر ساختن ی شد، برای، که در نقاط مختلف جهان برگزار م١٩٧٠ ین دهه يسادوار پ
  .دي کوشیت ميان بانکداران و روحاني میوند و همکاريو پررنگتر کردن پ

 ،یونديچنان پ... افتندياست ي سی برجسته در پهنه ی نقشی اسالمیون و علماينگونه، روحانيا
، یي هوایمسافرت ها.  گشودیم تيروحان یه رورا ب رفاه آکنده از یک زندگي یروزنه 

 ی خبری رسانه ها مرکز توجه پنج ستاره،ی، اقامت در هتل هایصاصتخا یها پرواز با جت
 در افتي، و دری و اجتماعی اقتصادی برجسته یت هايده در برابر شخصي ابراز عق،شدن
در ...  بودیونديپ چنان یامدهاي، همه و همه پی فقهی هنگفت در برابر پژوهشهایآمدها

هاشان که در گستره  کشوروند با بانکداران نه تنها دري پی بواسطه یون اسالميواقع، روحان
  .افتندي شهرت ی جهانی

ان جنبش يم یاسيروابط سد يتجد، ی اسالمی بانکداران با علماین، رابطه يافزون بر ا
  ." شدیبب م س، رای عربی کشورهاژهيو ب،ی اسالمی کشورهای و دولت هایاسالم

 ی و اجتماعیاسيساختار س  شدنی، اسالمیاسيد روابط سيتجدمنظور کهف از صد البته، 
 عنوان ب،ی اسالمونيد که روحاني گویاو در ادامه م.  آنها استیجوامع مسلمان و نابود

کال و آنها که يون رادي روحان از. شدندیده مي بر گز، بدقتی عالیگر سمت هاي دو ورامش
 یعلما"در همان حال از .  شدیرش شان امتناع داشتند، اجتناب ميانه رو از پذيمدولتمردان 

ثروتمندان د از ي جدیي طبقه شيداي داستان به پني اسرانجام. دندي گزی میز دورين" یدولت
  .ديار، انجامي بسيی رسانه  وی با امکانات مالی اسالمیراستگرا

 
 

                                                 
i لالربوى فى االسالمالبنك ا" آن ی نام عرب."  


