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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 خاطرات آیت اهلل حاج سید محمد کاظم مدرسی از دوران دفاع مقدس 

 1367تا  1359شهریور   31خاطراتی از دوران دفاع مدس یا جنگ تحمیلی از 

ه های  هماهه را در جب 8سال طول کشید و اینجانب سید محمد کاظم مدرسی توفیق حضور تقریبا  8جنگ تحمیلی 
 مختلف داشتم. 

بنده که در آن   ؛که جنگ با هجوم عراق به ایران آغاز شد امام خمینی )ره( فرمان دفاع را صادر فرمودند 1359سال 

 . ها را داشتم  ههسال سن داشتم در خود احساس تکلیف نمودم و برای اولین مرتبه قصد عزیمت به جب 18زمان حدودا 
علیه السالم  در خیابان حضرت مهدی  کانون بسیج کنونی   حلحرکت مردمی در قالب گردان های اعزامی از م ،آن زمان 

یزد مقابل مسجد صاحب الزمان عجل اهلل تعالی فرجه الشریف اعزام می شدند. کانون بسیج که آن زمان مرکز اعزام  
به   ین بود اتوبوس ها را در خود جای می داد و رزمندگان از شهر های اطراف به آن جا می آمدند و با گرفتن لباس و پوت

 . طرف جبهه حرکت می کردند 
به یاد دارم   .از مرحوم پدرم خداحافظی نمودم. ایشان بسیار متأثر بودند اما هیچ منعی برای رفتن به جبهه را نداشتند  من

آقای   ،که هنگام خداحافظی کامال چهره ایشان ناراحت بود. وقتی به محل عزیمت رسیدم ساعتی نگذشته بود که اخوی 
مد و گفت آقا ناراحت هستند و یک سری به ایشان بزن. من دوباره به منزل آمدم و دلجویی نمودم  ق آسید محمد صاد 

و زمان طوالنی را در جبهه نمی مانم. ایشان کمی روشن شدند و خداحافظی نموده و به   برخواهم گشتو گفتم زود 
و شهید هوشمند مدفون در شهر زارچ  ن بری همراه بعضی از دوستانم که شهید شدند یعنی شهید مجنون مدفون در خلد

 غرب کشور حرکت کردیم.  هبه طرف جبه
---------------------------------------------------------- 

 
م؛ عراق به شدت منطقه را از زمین و  کی از مناطق جنگی سومار اعزام شدم در میان ارتشیان قرار گرفتبرای تبلیغ به ی

نه روزها. شب ها که می  و نه شب ها آرامش داشتیم  . می داد رچلچله مورد حمله قرا همان یا شا هوا و به ویژه با کاتیو
گلوله به   تهر لحظه امکان اصاب .خوابیدم پیوسته زمین به خاطر اصابت گلوله های کاتیوشا زیر بدنم می لرزید

 . سنگرمان وجود داشت
در بین دو نماز داشتم   .رایشان نماز جماعت اقامه کردم عی بدر سنگر جم (یک روز مانده به عید قربان)ظهر روز عرفه 

برای   ، صحبت می کردم که صدای غرش هواپیماهای عراقی شنیده شد. سربازان و رزمندگان بدون رعایت هیچ آدابی
جای گرفتند. من هم   و هر کدام در سنگر حفره روباهی خودشان در امان ماندن در یک چشم به هم زدن پراکنده شدند. 

و   طرفی دیدم هواپیماهای میراژ  اینگونه دیدم از سنگر بیرون آمدم و چون جایی برای پناه نداشتم و از ضعیت را که و

که بی صاحب مانده   50 به خرج دادم و یک قبضه سالح کالیبر غیره در حال چرخش و مانور و بمباران هستند. رشادت 
پشت آن نشستم و به سمت هواپیماهای عراقی شلیک  به م و بود و قطار فشنگ آن کاشته شده بود را هدف قرار داد

فرمانده ارتش به شدت به سرم داد زد که حاج آقا چکار می کنید اینها اآلن لج می   .کردم البته با همان لباس روحانیت
 اول تو را و سپس منطقه را به آتش می کشند. و برند 
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. ارتیشان به شدت  مل خسارت در بین سپاه و بسیج بودز تحیاد آور می شوم که تحمل خسارت در بین ارتشیان غیر ا
می بایست از امکانات و نیروهای خود پاسداری می کردند و اگر فردی زخمی یا شهید می شد فرمانده آن واحد باید  

 پاسخگو می بود. از این جهت این فرمانده هم نگران از کشته شدن من بود. 

 
و غبار و گرم. ارتفاعاتی داشت که تماما از   منطقه ای بود در نهایت گرد  دم. بو در یکی از خطوط مقدم جبهه دهلران

خره ای در آنجا وجود داشت. ارتشیان خطوط مقدم را تحویل گرفته بودند و  شکیل شده بود و کمتر صت رس خاک 
و اصوال   بودمواجه  نگهبانی می دادند گر چه فاصله ما با عراقی ها کمی زیاد بود. اما تدارک خط مقدم بسیار با مشکل

ریسک می کرد. از این رو روزی یک بار ماشین  ر ارتش برای حفظ اصول ایمنی و جلوگیری از تلفات و خسارات کمت
نمی دادند. این   عراقی به ماشین ها حق تردددقیق های  تدارکات به آن خط بیشتر نمی آمد چرا که خمپاره ها و توپ

 االخره آنچه که مورد نیاز بود تدارک می کرد.  و نفرات بو مهمات  نانیک ماشین هم باید آب و 

لیتر بود بیشتر نمی رسید. این آب هم سهمیه   5/1د در خط یک قمقمه آب که حدوده جواز این رو به هر نفر مو
 نوشیدنی بود و هم برای وضو و هم برای تطهیر و نظافت و بهداشت.

 . ید تیمم می کردیمکان وضو گرفتن نبود و باه ای که من آنجا بودم امیک هفتاز اینرو در مدت  
آن خط بودند و هیچ کدام موفق به نظافت و حمام نشده بودند و حتی بعضا  ر حدودا نزدیک سه ماه د ی برادران ارتش 

 آلوده به شپش شده بودند. 
ن سنگر در نقطه  در یکی از روزها یکی از برادران ارتشی من را به طرف سنگر کمین که مقدم ترین سنگر بود برد. ای

تعبیه   طاقچه هاییبیشتر قدم را می پوشانید  صفاوج ارتفاعات و به صورت حفره روباهی بود درون سنگر که تقریبا ن
 . شده بود که انواع و اقسام نارنجک ها در آن جا قرار داشت

مانعی ندارد تا   د گفتمپیش خوو سنگر مقدم بودم. روز بود  این  همراهم در یک سنگر حفره روباهی و من هم در درون
که یک هواپیمای میگ سیاه غول پیکر روسی عراقی به  م کامال اطراف را با چشم خود ببینم در این هنگام متوجه شد

من نشستم تا از اصابت   . شلیک کرد را به طرف من شیرجه رفت و موشکی د در یک چشم به هم زدن می آی طرف من 
سرم پرتاب   ی دیر شد و موج انفجار عمامه از سر من برداشت و دهها متر پشت موشک و انفجار آن در امان باشم اما کم

 کرد.  
را به انفجار   سنگر مواد منفجره درون  ، ا موج انفجارین یک حادثه خطرناک بود که می توانست به جای عمامه سرم را ای

 بکشاند. و آن وقت چیزی که نصیبم می شد شربت شهادت و قطعه قطعه شدن بود.  
 بازگشتم. سنگر خارج شدم و به طرف محل استقرار و مخفیگاه خودم در کنار برادران ارتشیاز  سریع

 
اکثر   .مسئولیت تبلیغی بیمارستان را بر دوش می کشیدم .م و هوا پائیزی وبود و نسبتا خنک یدر پادگان ابوذر بود 

روزی از روزها دیدم وانت باری   د.آوردنن می مجروحان و شهدای خطوط بازی دراز و حاجی عمران را به این بیمارستا
ایستاد. من هم دویدم تا کمک کنم چون هر ماشینی که توقف می کرد ال  با سرعت برق جلوی درب پذیرش بیمارستان 

وقتی به جلوی وانت نگاه کردم. مجروح یا شهید را ندیدم اما وقتی به  ود آورده بود. ه مجروح و یا شهیدی را با خمحال

 رسیده اند. شهادت  غذا به گبود نگاه کردم دیدم دو سرباز در کنار دو دی  1600وانت های مزدا  شبیه  نت کهعقب وا
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را به جبهه مقدم ببرم در بین   ی گرمغذا گاز راننده پرسیدم که چه شده است گفت من ماموریت داشتم تا این دو دی  
کاسه سر این دو سرباز بسیجی که مامور توزیع  م به مستقیراه گلوله توپ یا کاتیوشا اطراف ماشینم منفجر شد و ترکشی 

 . دم فایده ای ندارد که به خط بروم و به پادگان آمدمغذا بودند اصابت کرد و من دی 
وقتی افتاده بودند مغز سر آنها بیرون افتاده بود و  و اصابت ترکش به گونه ای بود که درست کاسه سر آن ها را برده بود 

 بلند و متصاعد می شد. آنان مغز   هنوز بخار گرم از 
زها را داخل جمجمه ها  بسیجی پرستار آمدند و با دستکش مغبیشتر از این نداشتم. اما دختران را من طاقت دیدن 

 آنها را رویش قرار دادند و آنها را که شهید شده بودند به سردخانه منتقل کردند. گذاشتند و کاله اورکت 

 
 

ه  ز تبریز که شامل جراحان مغز و غیرمتخصصی ا مجروحان زیادی را می آوردند تیم ،رابوذ  در بیمارستان نظامی پادگان
 ری کار می کردند. بود در بیمارستان به صورت افتخا

سال داشت از ناحیه سر ترکش خورده بود. پزشکان جراح او را   25جوانی خوش قد و سیما با محاسن مشکی که حدودا 
  که باید برای او انجام می  ی کارهایکردند نوبت به پرستاران رسید از جمله پیچی  ا باند و سر او ر ند عمل جراحی نمود

کوتاهی این عمل را برای این جوان انجام می داد   های دستی بود هر کس به مدت گرفت تنفس مصنوعی با تلمبه 
 . ی کرد بود مجوان که در حال اغما یک ریتم خاصی اکسیژن را وارد ریه البته این تلمبه ها باید با  

 نیمه شب آغاز نمودم. را در ادم و استراحت ر بعدی تحویل دفراوان آن را به نفخستگی با من هم مدتی انجام دادم اما 
فکر می کردم چقدر پدر و مادرش به او   . صبح که از خواب بیدار شدم با عجله به سراغ این جوان خوش سیما آمدم

ت را رها کرده و  غیر متعهد این حرک کاراندست اندرشدم یکی از توجه انه مدلبسته اند جویای احوالش شدم اما متاسف
 رسیده بود.  عمال او به شهادت 

 : این ها برای بیمارستان نظامی و صحرایی عادی است!!!گفت بیمارستان  پرسنل من خیلی متأثر شدم اما یکی از  
 

 
اطراف   ،بیمارستان توقف کرد چهار نفر  ب بل دراق. آمبوالنس نظامی م در بیمارستان صحرایی و نظامی پادگان ابوذر بودم

 . رستان حمل می کردندداخل بیمابه  کارد را گرفته بودند و مجروحی را بران
من نگاه به چهره مجروح کردم دیدم نوجوانی دوازده الی سیزده ساله است کامال بی هوش بود اما پایش تقریبا از  

های قسمت  ک بند انگشت بیشتر به هم اتصال نداشت اما گوشت ی زهشاید به انداو قسمت باالی ران قطع شده بود 
 باالی ران کامال برش برش خورده بود و آویزان بود. 

پایش را تمیز می   های  و خاشاک آخ و ناله، خارگریه و  بدون دیدم محل زخم خاک آلود است نوجوان بلند می شد و 
 . برانگیز بود خیلی تأثر   کرد.

ش پایش روی مین  ندن گوسفندانکه در حال چرااین نوجوان از مناطق کرد نشین است  ند پرسیدم چه شده است گفت
 انفجاری این چنین آسیب دیده است.  ه رفته و سپس با انفجار تل

 البته این یکی از مین های کاشته شده توسط عراقی ها بوده. 
 . می باشدزد من موجود ن هماالن   این عکسو انداختم عکسی از این وضعیت   من دوربین دستم بود بال فاصله
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بعد از آن به همراه جمعی از  در ارتفاعات حاجی عمران عراقی ها شکست سختی خورده بودند  2لیات والفجر عمدر 
الشه چند بالگرد و   رزمندگان برای سرکشی از مجاهدین به ارتفاعات رفتم. در قله های رفیع کوه های حاجی عمران 

و رزمندگان آن ها را ساقط کرده بودند.  . کرده بودند نیروها اقدام ن برای هلی بر نفربر و غیر نفربر دیده می شد که 
ظاهرا از ارتفاع دو سه متری ساقط شده بودند. الشه ها سالم بود و رزمندگان برای حفاظت از خود در هنگام تخلیه از  

 بالگردها را دارم. ق بیت الخال خود قرار داده بودند که تصاویری از این ایکی از این سه بالگرد ات

 
وقتی میخواستی از منطقه جنگی خارج شوی عالوه بر داشتن مجوز باید تو را می گشتند که سالح و مهماتی را با خود  

 بیرون نیاورده باشید.  
  . وتاه قد و ریز بود عازم بازگشت به کرمانشاه بودم ک  ابه همراه یکی از راننده های آمبوالنس که جوانی خوش برخورد ام

ح را برداشت و در دست گرفت و با  بانی که رسید سالهای نبرد برداشته بود. به دژ هز جبهسالح کالشینکف ا یک او
  دژبان تمام بدن او را گشت و اجازه مرخصی داد اما سالح بزرگ کالشینکف   .حالت آماده برای بازرسی اعالم حضور کرد 

بود که   یمتعهد . البته جوان انشاه آورد و در بین راه می خندیدغفلت کرد او هم آن را به کرم و ه در دستانش بود ندید ک
 یقین داشتم که آن را به مرکز سالح تحویل خواهد داد. 

 
ه عنوان  ب نبرای همگامی و همراهی رزمندگا  ، توسط رزمندگان اسالم و ایرانپس از تصرف فاو که از مناطق عراق بود 

 نیروی تبلیغی وارد این منطقه شدم. 
بود به شدت زیر آتش دشمن، گرم و پر از پشه های آبی. شبی را برای استراحت در منطقه ای از فاو در  منطقه ای 

سنگری قرار گرفتم. البته فاو تنها منطقه ای بود که برق نیز داشت. پنکه ای سقفی در این محوطه کار می کرد من هم  
روشن خوابیدم اما آن قدر پشه های فاو   ی با پنکهم زیر یک پتوی ارتشی نکه حساس بودم و پشه ها می گزیدینابرای 

بود. از شدت  عمرم قوی هیکل بودند که از روی پتو گویا توان گزیدن را داشتند. باالخره آن شب از شب های استثنائی 
 گرما، آتش دشمن و پشه های گزنده. 

 
 

جبهه. خط آرام بود و عراق با انحراف   با لباس رزم و عمامه در بین رزمندگان و در خطوط مقدم. مدر جبهه شلمچه بود
 در مسیر آب، بیابان ها را از آب پر کرده بود و بدین وسیله جان پناه گرفته بود. 

 د. دنو رزمندگان اسالم و ایران با زدن خاکریز در دل آب ها حدود صد متری خود را نزدیکتر به دشمن کرده ب
د پیشنهاد داد تا دو نفری با پیمودن طول خاکریز به عراقی ها  که کمی هم از سالمت طبع به دور بو رزمندگان یکی از 

 نزدیک شویم و به سنگرهای مقدم که همان سنگر دیده بان و کمین بود برویم. 
ن یکی از این  وراز د رزمنده ن روز بود و هوا روشن، رفتیم و رفتیم تا به نزدیکی های عراقیها رسیدیم. ناگهان ای

در وسط    نجکته این ناربنارنجکی را برداشت و ضامن آن را کشید و به طرف عراقی ها پرتاب کرد و ال ،سنگرهای مقدم
 . ما و عراقی ها فرود آمد میان آب های حد فاصل 

  م دفعتا نا آراه و جبه این خط سنگرها بیرون دویدند که چی شد  از  مه ه . صدای مهیبی از انفجار به گوش همگان رسید
بیچاره را مورد خطاب و   رزمندهرزمندگان به شدت این  ه خط ووقتی اندک اندک به عقب برگشتیم فرماند .امن شد
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ه زدن این  بعراقی ها هم شروع  !!؟؟که چرا خط امن و آرام را در روز روشن ناامن و خطر آفرین کردی ند عتاب قرار داد
 ی برپا شد. خاکریز کردند و باالخره آشوب 

 
 سومار   له موش ها در جبهه حم

کردم چشمانم مبتال به حساسیت بهاره شده تا  رم و غبار خیز است. از روز فتح خرمشهر که احساس گ سومار منطقه ای 
ر  ا آزار بیشتری می داد و از جمله دشم مریز هر دو چبودم. در مناطق گرم و غبار خ جسال ها همچنان گرفتار این رن 

 مرتب به سوی ما شلیک می شد.  بود اما چلچله هاار جبهه آرامی طقه سوممن
دی از موشک های چلچله قرار می  یم در انتظار انفجار تعداد زیا سوت اولین گلوله کاتیوشا را می شنیدوقتی صدای 

رما باید  گ  ه می شد که از شدتگاگرفتیم. شاید هم یکی از آن ها در محلی که ما در آنجا ساکن بودیم فرود می آمد. 
ترکش ها از رویم عبور  مجبور بودم منطقه ای را انتخاب کنم که اندکی گود بود تا  م.خارج از سنگر می خوابید شب را

دم و  ، دیر خوابی ها بکش در امان بمانم. شبی از شکند و اگر خمپاره و یا موشکی در اطرافم منفجی می شد از اصابت تر
ل ها که حدود چهل سانتی متر گودتر از سطح معمولی بود خوابم  در یکی از گوداصیح بعد از نماز هم در همان صحرا و 

جیزی دارد مرا غلغلک می  خود را گسترانیده بود، احساس کردم هره ، چح در حالی مه آفتابصب 8، حوالی ساعت برد
ز  ااندکی کوچکتر ). چند عدد موش صحراییی در اطراف خود مشاهده کردم مانم را باز کردم و چیزهای عجیب شدهد. چ

ن و بررسی دستانم بودند و قصد گاز گرفتن داشتند که بیدار  خرگوش( در اطراف من و در کنار دستانم در حال بو کرد
 منی نیست. شدم و احساس کردم اینجا هم دیگر جای ا

 
 عطوفت و مهربانی در جبهه  

ی و عطوفت موج می زد  ن دوستان مهربا  قابل دشمن وجود داشت بینکه در جبهه ها خشم و غضب در م به همان نسبت 
و انسان را به یاد آخرین آیه سوره مبارکه فتح می انداخت که اشداء علی الکفار و رحماء بینهم یادم می آید که در  

 از یکدیگر سبقت می گرفتند.  شستشوی ظرف هاا ونظافت عمومی سنگر 
رتب به گوش می رسید. من اصال  مو برادر سالم م دادن از یکدیگر سبقت می گرفتند و صدای اخوی سالم برای سال

 دیروز من کار را  ثال یا لفرادی انتظار خدمت از دیگران را داشته باشد که مبه یاد ندارم که در جمعی یا سنگری فرد 
 بدهد.  ه ام، پس امروز باید فالنی این کار را انجام انجام داد

 سعی در کمک کردن به او را داشتند.  وجام ماموریت االبته هرکسی ماموریت خاصی داشت اما دیگران برای ان
 افراد وجود نداشت. روحیه هیچ چیز گم نمی شد و چیزی به سرقت نمی رفت و ذخیره خارج از متعارفی برای غذا  در  

و  ویژه ای قائل بودند و نمی گذاشتند که آنان در محلی نا مناسب در سنگر بنشینند رزمندگان نسبت به روحانیت احترام 
 ند. ام می داد، هر کاری از دستشان بر می آمد انجع کاملحانیون هم با تواض و، ردر مقابل 

 
 م  دنیا آمدن دومین فرزندم در حالی که در جبهه بود

م در جبهه بودم گرچه دوست  یا آمد در حالی که من در آن ایابه دن 1408 رمضان المبارک 9دومین فرزند من در 
تکلیف و از طرفی آرامش عجیب روحی مرا از  یط خاص حاضر کنم اما حس این شرخانواده با اداشتم تا خودم را در کنار 

. و یادم  نه ای که با خیال راحت به مأموریت هایم می پرداختمنگرانی برای همسرم و فرزندم دور نگه داشته بود به گو
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با همسر و   رص ندگان به طور مخته پشت خط بیایم و آن هم در صف طوالنی رزممی آید که فقط یک بار توانستم ب
 م شوم. مادرم صحبت کنم و جویای سالمتی و حال فرزند تازه متولد

همه ما مبارک  می شود که وقتی فهمیدم او دختر است دعا کردم که خدا بر خاطره آن تماس تلفنی هرگز فراموشم ن
خالف بسیاری از  بر . برایشان متصور بودداشتند و نه آدرس روشنی در جبهه ها جای ثابتی  نهگرداند. آخر روحانیون 

  می کردن اگر هم تغییر شا ، جمعی گردان و تیپ و لشکر خاصی بودند و محل استقراررزمندگان ، چون عزیزان رزمنده 
ای بودند این بود که خبر از  ه باز پستچی می توانست آدرس آنان را پیدا کند اما روحانیون هر روزی در هر منطقه و جبه

 بود.  ررای ما بسیار دشواخانواده ب

 ای مختلف  یک هنه محل آموزش تکجبه
 یی که در جبهه حاضر می شوند از فنون مختلف بهره می بردند. عموم جوان ها 

حتی  چه بسا افرادی که اصال موتور سواری را نمی دانستند و آنجا یاد می گرفتند و چه بسا افرادی که فن رانندگی 
و نویسندگان امروز ما   نطان و مداحان و سخنوارا طافتند. بسیاری از خرمی گیاد ولدزر را استفاده از کامیون و لودر و ب

 گرفته اند.   ندگی را در جبهه ها فراهمان بچه های دیروز جبهه هستند که هنر خطاطی و مداحی و سخنوری و نویس
عادی رانندگی را   ر شرایط و بعدها د  بلد بودم می شدم گرچه موتور سواری را بنده وقتی برای اولین بار به جبهه اعزام 

 فرا گرفتم اما مهارت فن موتور سواری و رانندگی را به برکت جبهه ها آموختم. 
حتی در مراحلی مجبور بودم تا در خطوط میانی جبهه رانندگی ماشین های روسی »ایفا« را انجام دهم. و این برای  

 میون های »ایفا« را انجام می دهد. اانندگی کوان رنی جرزمندگان ارتشی و بسیجی کامال جالب بود که یک روحا

 ن و موتور سواری  روحانیو
و منکر بود سوار شدن بر  ن قمی ها مستهج ، تقریبا در میان روحانیون به ویژه یکی از اموری که قبل از دفاع مقدس

از   زرد تا روحانیون نی. در دوران دفاع مقدس، ضرورت ها و فضای حاکم ایجاب می کدس روحانیت بو موتور با لبا

ژاپنی بود که به   125های هوندای له ها موتوردن به مقصد خود استفاده کنند یکی از این وسیوسیله ای برای رسیهر
ها سوار می شدند و یا خود، راننده این  آن ها موتور پرش می گفتند. بسیاری از روحانیون یا باید ترک این موتور 

باس روحانیت باید سوار بر عقب وانت های تویوتا می شدیم. این موتور  لاس رزم و یا با لب ها می شدند. همچنین با  موتور 
به  و چراکه احساس می کردند روحانیت دیگر تافته جدا بافته نیستسواری یک روحیه خاصی به رزمندگان می داد 

 مانند خودشان با لباس های خاکی و وسایل معمولی طی طریق می کنند. 

 م آموزی  فریاد برای عل
، نوجوان و جوان بودند و می بایست در مدارس و دانشگاهها به تحصیل مشغول باشند اما احساس  رزمندگان ز بسیاری ا

 را به سوی جبهه ها می کشانید.   وظیفه آنان 
در این بین افرادی بودند که احساس مسئولیت می کردند تا به درس و بحث بچه ها رسیدگی کنند مبادا کشور  

 سارت شود. خار از این جهت دچ  شانعزیز
عزیزان با کوله پشتی  م که از طرفی این اینان عمدتا معلمان آموزش و پرورش بودند. من خودم شاهد این جریان بود

ه و فریاد می زدند عربی درس می  در بین سنگر ها حاضر می شدمخصوص خود که حاوی کتاب و قلم و کاغذ بود 
و باالخره این صداها   ، شیمی و فیزیک آموزش می دهیمممسائل ریاضی داری کنیم، حل ، انگلیسی تدریس می گیم

صبح دیگر خوابشان   10بچه ها که شب تا صبح را ؟؟ بودند و حوالی ساعت همچنان در گوش من طنین انداز است و 
 د. نمی برد از این معلمان وارسته و مجاهد استفاده می کردن
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