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تنظیم: اکبر رستمی*

نقش مهندسی و پشتیبانی جهاد سازندگی
مهندس یداهلل شمایلی

در خالل برگزاری دومین دوره اردوی انتقال فرهنگ و تجارب فرماندهان دفاع مقدس، به مناطق عملیاتی 
جنوب و در تکمیل تشریح عملکرد یگان ها بخشی هم به تشریح وضعیت و عملکرد واحد های تخصصی 
در جنگ پرداخته شد. یکی از واحد های اساسی که عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت، مهندسی و 
پشتیبانی جهاد سازندگی بود که طی آن یداهلل شمایلی از بنیان گذاران جهاد خوزستان و فرمانده جهاد 
قرارگاه کربال در دوران دفاع مقدس به معرفی و تشریح اقدامات جهادگران بی سنگر پرداخت. ایشان طی 
سخنان خود در تاریخ ۱395/2/۱۱ در سالن همایش اردوگاه میثاق آبادان مطالبی را درباره موضوعاتی 

ازقبیل پیدایش، سازمان، سیر تحول و مهم ترین اقدامات جهاد طی دوران دفاع مقدس بیان کرد.
واژگان کلیدی: یداهلل شمایلی، جهادسازندگی، والفجر8 ، انتقال تجارب فرماندهان، دفاع مقدس، دانشگاه 

امام حسین)ع(.

چکیده

* کارشناس مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس

زمینه  های شکل گیری جهاد سازندگی
مهندس شمایلی از بنیان گذاران جهاد استان خوزستان، 
در ابتدای صحبت  های خود در معرفی جهاد و شکل گیری 
این واحد انقالبی، مهم ترین اقدامات حوزه مهندسی جهاد 

را برشمرد و اظهار کرد:
نهاد های  امام  فرمان  با  انقالب،  پیروزی  از  »پس 
انقالبی نظیر جهاد با هدف آبادانی ویرانی  ها و رونق تولید 
در روستا ها تشکیل شد. ۱5 ماه پس از تأسیس جهاد، 
جنگ شروع شد و جهاد هم وارد جبهه شد. چون جهاد 
با اقدامات مهندسی آشنایی داشت جهادی  ها به مهندسی 

ورود کردند و در زمینه  های بهداشتی، تدارکات، اورژانس، 
بیمارستان های صحرایی و جاده سازی هم فعالیت کردند.

پـس از پیشـروی عراقی  هـا کـه به سـهولت انجـام 
شـد )چـون خاکریـز و مانعی جلو دشـمن نبود(، شـهید 
تـا پیشـروی  انداخـت  پـای دشـمن  زیـر  چمـران آب 

عراقی  هـا را ُکنـد کنـد.
کار های  از  تبلوری  هستیم،  آبادان  در  اآلن  چون 
مهندسی در آبادان زمان جنگ را برایتان توضیح می دهم. 
عراقی  ها هم جاده اهواز به آبادان و هم آبادان به ماهشهر 
را اشغال کرده بودند و ما هیچ دسترسی خشکی به آبادان 
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نداشتیم. برای خارج شدن آبادان از حصر، جاده وحدت 
وصل  ابوشانک  به  ماهشهر  جاده  از  مورب  به صورت  را 
کردیم تا بخشی از آبادان از محاصره خارج شود؛ چون 
به وسیله  را  آبادان  به  ابوشانک  از  امکانات  ارسال  امکان 
شناور ها داشتیم. همچنین با استفاده از بشکه  ها و دبه  های 
موجود در شهر، روی بهمنشیر پل زدیم تا امکان تردد 
روی رودخانه   باشد. همچنین بچه  های جهاد یک اسکله 
در چوئبده، یک پد هلیکوپتر و جاده خسروآباد به چوئبده 

را هم ساختند.
شرکت  مهندسی  اقدامات  در  که  جهاد  بچه  های 
همین  داشتند.  قرار  دشمن  هدف  سیبل  در  داشتند، 
حضرت  که  شد  باعث  درخطربودن  همیشه  و  اقدامات 
امام)ره( از لفظ سنگرسازان بی سنگر برای برادران جهادی 

استفاده کند.
اینها بخشی از مجموعه ای فعالیت  های جهاد در اوایل 

جنگ بود.«
متعدد  فعالیت  های  بیان  با  شمایلی  آقای  ادامه  در 

جهاد در جنگ گفت: 
غنیمت  به  عراقی  ها  از  که  هم  را  روسی  »کانال کن 
گرفته بودیم برای رزمندگان خودمان استفاده می کردیم. 
در ماه های اول جنگ، ما در کوت شیخ خرمشهر برای 
دیدبانی و توپخانه ارتش دکل  های بتونی در ساختمان ها 
که  دوربرد  توپخانه  جنگ،  اول  سال های  در  می زدیم. 
در  را  بصره  اطراف  می خواستند  هروقت  لذا  نداشتیم، 
جواب بمباران خرمشهر بزنند، ما 2 قبضه توپ از توپخانه 
ارتش را در جزیره مینو مستقر می کردیم و بعد از شلیک 
عقب  به  کمرشکن  با  را  توپخانه  دوباره  خمپاره  چندتا 

می بردیم تا آن را از حمالت دشمن حفظ کنیم.
جنگ ما ویژگی  های خاصی داشت و ازحیث امکانات 

و تجهیزات در مضیقه بودیم و به دلیل نداشتن سازمان، 
و  آفند  دوران  در  چه  مناسب  سالح های  و  تجهیزات 
چه پدافند می بایست سازمانی این خأل را پر می کرد و 
این سازمان مهندسی رزمی جهاد بود. نیرو های نظامی 
ما محدودیت  های سالح و سازمان خود را در آفند ها و 
پدافند ها و خأل  های موجود را با جهاد و ابتکارات مهندسی 
پر می کردند و با این کار برخی از محدودیت  ها را مرتفع 

می کردند.«

سازمان جهاد
آقای شمایلی فرمانده جهاد قرارگاه کربال در توضیح 
و تشریح ساختار و سازمان جهاد سازندگی در دوران 
منظمی  ساختار  ابتدا  »در  کرد:  اظهار  مقدس  دفاع 
نیرو در  تعدادی  استانی  از هر  و  نداشتیم  در منطقه 
منطقه بودند. ولی در ادامه و به مرور، ساختار و سازمان 
ما هم مثل خود سپاه توسعه پیدا کرد؛ طوری که 6 
قرارگاه  که شامل  داشتیم  فرماندهی  مرکزی  قرارگاه 
کربال در جنوب، قرارگاه نجف در غرب، قرارگاه حمزه 
در شمال غرب، قرارگاه نوح در بندرعباس و بوشهر که 
در  رمضان  قرارگاه  و  می دادند  انجام  دریایی  کار های 
آخر جنگ که به مسائل ورود به خاک عراق مرتبط 
می شد، بود. یک مرکز تحقیقات هم داشتیم. 7 تیپ 
مهندسی داشتیم که خود شامل گردان های عملیات 
خاکی، گردان راه سازی، گردان پل و گردان پمپاژ و 
مسائل آب می شدند. 43 گردان مهندسی و 25 ستاد 
پشتیبانی در استان ها داشتیم. ما در حدود 540 هزار 
نفر نیروی جهادی به جبهه  ها اعزام کردیم و 3300 
را  آزاده   ۱۱00 و  مجروح  و  جانباز  هزار   50 شهید، 

تقدیم نظام اسالمی کردیم.«



فصلنامه تخصصي مطالعات دفاع مقدس

مقاالت

سال پانزدهم    شماره پنجاه و هشتم    زمستان ۱395 و بهار ۱396

151

در ادامه آقای شمایلی با تشریح ساختار سازمانی 
شورای  یک  دارای  »جهاد  گفت:  جنگ  در  جهاد 
مرکزی بود و زیرمجموعه آن ستاد مرکزی پشتیبانی 
و مهندسی جنگ جهاد بود که خود آن شامل قرارگاه 
قرارگاه  بود.  استان ها  پشتیبانی  ستاد های  و  مرکزی 
عبارت  که  بود  فرعی  قرارگاه   5 شامل  خود  مرکزی 
بودند از قرارگاه کربال )5 تیپ و ۱9 گردان مهندسی(، 
قرارگاه نجف )2 تیپ و 8 گردان مهندسی(، قرارگاه 
قرارگاه   3( نوح  قرارگاه  مهندسی(،  گردان   9( حمزه 
تاکتیکی و 7 گردان مهندسی و یک ناوتیپ دریایی( 
مهندسی هم  تحقیقات  مرکز  رمضان. یک  قرارگاه  و 
ذیل قرارگاه مرکزی فعالیت می کرد که اولین موشک 
پشتیبانی  ستاد  های  ساختند.  را  اسالمی  جمهوری 
بودند  فعالیت مشغول  به  استان  استان ها هم در 24 
که پشتیبانی از قرارگاه ها و تیپ و گردان ها را بر عهده 

داشتند.«

ایشان همچنین در ارتباط با نیروی انسانی جهاد 
عنوان کرد: »ما در جهاد، هم نیروی کادر داشتیم و 
هم نیرو های مردمی. ما تنها نهادی هستیم که به غیر 
را  جبهه  سابقه  صدور  حق  نظامی  سیستم های  از 

داشتیم.«

فعالیت  های جهاد در سه مقطع عملیاتی
مهندس یداهلل شمایلی در ادامه به نقش جهاد در سه 
مقطع قبل، حین و بعد از عملیات پرداخت و گفت: »در 
مرحله قبل از عملیات، اقدامات جهاد شامل آماده سازی 
منطقه عملیاتی بود که خود شامل احداث جاده، خاکریز، 
توپخانه، استقرار قرارگاه ها، بیمارستان، پل، مسائل عبور 
و... می شد. ما در هر عملیات عمدتاً باید کاری می کردیم 
که فاصله خط ما با دشمن برای نبرد به حداقل برسد که 

با تلفات کمتر و حداقل زمان به دشمن بزنیم.
فعالیت های حین عملیات نیز شامل کار های عملیاتی و 

بنیان گذاران جهاد خوزستان در دوران دفاع مقدس،  از  و  قرارگاه کربال  فرمانده جهاد  مهندس یداهلل شمایلی 
اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.
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حساس می شد و در آن با هماهنگی مهندسی  های سپاه و 
ارتش عمدتاً در ابتدا بنه  های عملیاتی را تأسیس می کردیم. 
احداث خاکریز مهم ترین فعالیت حین و بعد از عملیات بود و 
می بایست بالفاصله بعد از عملیات یا قبل از صبح عملیات انجام 
می شد. عبور از موانع و زدن معبر غالباً برعهده بچه  های جهاد 
بود. یک نمونه بارز آن را در عملیات ثامن االئمه)ع( داشتیم که 
در وسط میدان مین خاکریز زدیم. عبور از موانع، میدان مین، 

خورشیدی  ها و... از دیگر اقدامات حین عملیات جهاد بود.
جهـاد بعـد از عملیـات 
هـم نقـش تثبیـت منطقـه 
عملیاتی را بر عهده داشـت و 
کار های اساسـی را باید انجام 
مـی داد کـه شـامل احـداث 
دوجـداره،  خاکریز  هـای 
شـن ریزی جاده هـا، احـداث 
مواضع توپخانـه و آب اندازی 
زمین بـود که قـدرت زرهی 
بعـد  می گرفـت.  را  عـراق 
تثبیـت  عملیـات  دوران  از 
هـم فعالیـت داشـتیم؛ مثل 
احـداث پـل بعثـت و احـداث جاده  هـا و پل  هـای معلق 

شـمال غرب.« در  مـرزی  رودخانه  هـای  روی 

سیر تحول در پشتیبانی و مهندسی جهاد
مهندسی  و  پشتیبانی  در  تحول  سیر  شمایلی  مهندس 

جهاد را در 5 مقطع توصیف کرد که عبارت اند از:
آبادانی  آن  ذاتی  مأموریت  که  جهاد  اول:  »مرحله 
خویش  مأموریت  زمانی،  اندک  در  توانست  بود  روستا ها 
را متناسب با نیاز جبهه  ها دگرگون کند. نیرو های مردمی 

کشور را در قالب جهاد های مختلف سازماندهی کرد و با 
آموزش های مناسب و اقدامات پشتیبانی و مهندسی و حتی 
بعضاً رزمی، در مناطق مختلف و طی هماهنگی کامل با 

سایر بخش  های درگیر در جنگ به ایفای نقش پرداخت.
از  مرحله دوم: سازماندهی و حضور جهاد در جنگ 
عملیات ثامن االئمه)ع(  آغاز شد و تا قبل از عملیات خیبر 
ادامه یافت. تعدد و تنوع عملیات ها در این مقطع زمانی، 
عمق  ایذایی،  و  طبیعی  موانع  مناطق،  جغرافیای  تنوع 
محور های عملیاتی، و تغییر تاکتیک  های دشمن در آفند 
و پدافند باعث شد که سازماندهی متناسب با مناطق و 

نیاز های هر عملیات صورت بگیرد.
مرحله سوم: سازماندهی در عملیات های خیبر و بدر خود 
را نشان می دهد. تشکیل ستاد مرکزی پشتیبانی و مهندسی 
جنگ و فعالیت قرارگاه های حمزه، نجف و نوح تحت امر قرارگاه 
کربال، مدیریت و سازماندهی برمبنای نیاز عملیاتی را آشکار 
می کند. ساخت و نصب پل خیبر به طول ۱4 کیلومتر بدون 
پایه و به صورت شناور در هورالعظیم و احداث جاده استراتژیکی 
سیدالشهدا)ع( به موازات آن و حضور جهاد در جبهه زید، طالئیه 

از جمله فعالیت های جهاد در این دوره است.
مرحله چهارم: سازماندهی پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد از بعد از عملیات بدر آغاز شد و در عملیات والفجر8 به 
اوج خود رسید. تشکیل قرارگاه مرکزی، قرارگاه های تاکتیکی، 
واحد های عملیات آب، واحد عملیات عبور، تشکیل تیپ  ها و 
گردان های مهندسی و همچنین اقدامات بزرگ مهندسی 
ازقبیل احداث پل عظیم بعثت روی اروندرود از مشخصات 

این سازماندهی متناسب با نیاز جنگ است.
مهندسی  و  پشتیبانی  و  سازماندهی  پنجم:  مرحله 
جنگ جهاد از قبل از عملیات کربالی4 و 5 آغاز شد و تا 

پایان جنگ به همان شکل باقی ماند.«

مهندس شمایلی: 
عملیات،  از  قبــل  مرحله  در 
شــامل  جهــاد  اقدامــات 
آماده ســازی منطقه عملیاتی 
بود. مــا در هر عملیات عمدتًا 
باید کاری می کردیم که فاصله 
به  نبرد  برای  با دشمن  ما  خط 
حداقل برسد که با تلفات کمتر 
و حداقل زمان به دشمن بزنیم.
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رزمی  مهندسی  اجراشده  طرح  های  و  اقدامات 
ویژه جهاد

مهندس شمایلی اقدامات جهاد را در حوزه مهندسی 
در 3 حوزه مختلف به قرار زیر تشریح کرد:

پل،  انواع  احداث  راه سازی،  جنگی:  مناطق   .۱«
خاکریز، سنگر، پمپاژ آب، ساخت اسکله، برج دیدبانی، 
آب،  بالگرد، چاه  باند  توپخانه،  موشکی،  تونل، سایت 
بیمارستان و اورژانس صحرایی، حفر کانال زیرزمینی 
و تعمیر انواع ماشین ازجمله اقدامات جهاد در مناطق 

جنگی بود.
ویژه  طرح  های  و  اقدامات  غیرجنگی:  مناطق   .2
پناهگاه،  ساخت  شامل  غیرجنگی  مناطق  در  جهاد 
اردوگاه، مقرها، ساختمان، تعمیرگاه و مراکز آموزشی 

و... می شد.
در  جهاد  نظامی:  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   .3
حوزه طراحی و ساخت تجهیزات نظامی هم اقداماتی 
مثل ساخت انواع پل شناور، ماشین دوزیست، مین یاب، 
تجهیزات ش.م.ر، حمل ونقل و جابه جایی، مین کوب، 
نی کوب، موشک مجتمع5، لندینکراف و یدک کش و 

سازه  های دریایی را در کارنامه خود دارد.«

تشریح اهم فعالیت های جهاد در مناطق جنگی
بخش  در  انجام شده  مهندسی  موارد  شمایلی  مهندس 
مناطق جنگی را در 5 حوزه کلی به قرار زیر تشریح کرد:

در  جبهه:  مقدم  خطوط  در  خاکریز  احداث   .۱«
جبهه  های جنوب، خاکریز بسیار تعیین کننده و اصلی ترین 
کار جهاد بود، لذا هر لشکر یا تیپ عمل کننده یک جهاد 
مأمور می شد تا کار های مهندسی و اساسی را که از توان 
مهندسی لشکر خارج بود، انجام دهد. کار اصلی مهندسی 

عملیات را جهاد در دوره تثبیت انجام می داد.
2. سنگرسـازی: در اوایل جنگ سـنگر ها به شکل گونی 
سـاخته می شـد. کم کـم مهندسـان جهـاد سـنگر هایی بـا 
ایمنی بیشـتر و متناسـب با شـرایط محیطی هر منطقه را 
با بتن سـاختند. سـاخت سـنگر های انفـرادی و اجتماعی و 
مهمـات از دیگـر اقدامـات جهـاد در این حوزه بـود که جان 

جوانـان زیادی را حفـظ کرد.
3. جاده سـازی: از اهـم فعالیت  هـای جهـاد در ایـن 

حـوزه می تـوان به مـوارد زیر 
جـاده  احـداث  کـرد:  اشـاره 
وحـدت آبـادان )ابوشـانک به 
جاده شـادگان(، جـاده رملی 
تپه  هـای  در  طریق القـدس 
از   ۱360 سـال  در  اهلل اکبـر 
شـمال حمیدیـه به بسـتان، 
جـاده تنگ ذلیجان میشـداغ 
فتح المبیـن،  عملیـات  در 
در  شـرکت  شـهید  جـاده 
کـه  بیت المقـدس  عملیـات 
ایسـتگاه  بـه  دارخویـن  از 

حسـینیه می رفـت، جـاده سیدالشـهدا)ع( کـه بـه طـول 
۱3 کیلومتـر در هـور بـا عمـق 2 تـا 4 متـر در عملیـات 
خیبـر 3ماهـه احـداث شـد و نقـش مهمـی در تثبیـت 
جزایر داشـت، جاده سـازی کوهسـتانی شـمال غرب مثل 
ارتفاعـات ملخـور در والفجـر۱0 و برف روبـی جاده  هـا در 

شـمال غرب.
به طورکلی در حوزه جاده سازی 2 نوع فعالیت داشتیم 
که در نوع اول، جاده سازی در شب عملیات بود که باید 
فوری صورت می گرفت و فقط سرعت عمل مهم بود و نوع 

مهندس شمایلی: 
خاکریز  جنوب،  جبهه های  در 
بسیار تعیین کننده و اصلی ترین 
کار جهاد بود، لذا به هر لشکر یا 
از  واحد  یک  عمل کننده  تیپ 
تا کارهای  جهاد مأمور می شد 
مهندسی و اساسی که از توان 
مهندســی یگان خارج بود را 

انجام دهد.
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دوم که بعد از تثبیت و با امکانات بیشتر و زمان بیشتر 
احداث می شد و اساسی صورت می گرفت.

4. پل سازی: شامل ساخت انواع پل  های نفررو، بشکه ای، 
دوبه، خیبری، خضر، یونی فلوت، لوله ای )بعثت( می شد.«

ایشان در تکمیل موارد پل سازی به تشریح اقدامات و 
معرفی پل  های احداثی مهم جهاد پرداخت و اظهار کرد:

»پل  های نفررو می توانست به صورت کابلی احداث شود 
که بیشتر در شمال غرب کاربرد داشته است؛ یا پل بشکه ای 
که با استفاده از بشکه و نبشی درست می شد و در آبادان 
روی بهمنشیر زده شده بود؛ یا پل دوبه ای که با استفاده از 
دوبه  های فراوان در بهمنشیر ساخته شد که به راحتی برای 
عبور تانک و کمرشکن نیز استفاده می شد. پل  های بیلی 
که یک پل پیش ساخته بود و بیشتر ارتش  های دنیا از آن 
استفاده می کردند و ما در ماشین سازی اراک تولید و نصب 

می کردیم که قابلیت نصب سریع داشتند.
به طول ۱4  دنیا  بزرگ ترین پل شناور  پل خیبری 
کیلومتر است که با استفاده از مواد پلیمری ساخته می شد 
و شناور در آب می ماند که قابلیت تعمیر و تعویض قطعات 
از ساحل  و  با عرض 3 متر  این پل  به راحتی داشت.  را 
شرقی هور در ایران تا جزایر مجنون عراق با 5000 قطعه 

در طول 25 روز نصب شد.
پل خضر هم از ابتکارات جهاد بود که بعد از عملیات 
خیبر مطرح شد و مسئله عبور از رودخانه را در والفجر8 
و قبل از احداث پل بعثت حل کرد. بیشترین عبور در 
اروند در ماه های اول با استفاده از پل خضر و پل یونی 
فلوت انجام گرفت. در عملیات والفجر۱0 هم روی دریاچه 

دربندیخان از پل خضری استفاده کردیم.
پل بعثت با عرض حدود ۱000 متر و روی رودخانه 
اروند احداث شد. ساخت این پل با استفاده از لوله بزرگ 

تحت  فروردین ۱365  از  اروندرود  در  آنها  غرق کردن  و 
گروه  گرفت.  شکل  بنی هاشم  آقای  طراحی  و  مدیریت 
حمل  اروندرود  روی  را  لوله  ها  این  ۱0نفره ای  حمل 
می کردند و دهانه آنها را با استفاده از برزنت می پوشاندند 
محل  در  سپس  و  شود  محبوس  لوله  ها  داخل  هوا  تا 
موردنظر با برداشتن برزنت لوله  ها را غرق می کردند و یک 
تیم 26نفره هم مسئولیت نصب و به هم چسباندن لوله  ها 
و پین کردن آنها به هم را بر عهده داشتند. با این روش 
در بستر باز U شکل رودخانه که ۱2 متر عمق داشت، 
حدود 3000 لوله غرق شد تا ساختار پل شکل بگیرد. در 
ادامه کار و با استفاده از ۱000 لوله و با جرثقیل 2 تا 3 
متر از سطح آب هم باالتر آمدیم و روی آن را آسفالت 
پل  احداث  کار  تاریخ ۱365/7/22  در  درنهایت  کردیم. 
به پایان رسید و یک اکیپ نگهداری و تعمیر هم داشت 
که بعد از حمله هوایی عراق به پل، سریع آن را تعمیر و 

تکمیل می کردند.
استفاده  غرب کشور  در  که  داشتیم  هم  قادری  پل 
می شد و نصب سریعی داشت. پل لوله ای دیگری نیز در 

غرب و روی رودخانه گالس استفاده کردیم.
5. طرح  های آبی ـ خاکی پمپاژ )فعالیت  های جنگ 

آبی و گردان پمپاژ(«
آقای شمایلی اقدامات و فعالیت های جهاد را در این 

حوزه شامل موارد زیر دانست:
را  آب  تبخیر  طرح  و  ابرویی  آب گرفتگی  »ایجاد 

بچه  های جهاد انجام دادند.
تخلیـه آب هـور بیـن جـاده سیدالشـهدا)ع( و شـهید 
همـت که عراقی  هـا در عملیات خیبـر در منطقه طالئیه 

انداختـه بودند.
کانال  سلمان،  کانال  ازجمله:  کانال  ها  انواع  احداث 
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از راست سردار سرتیپ دوم حسینی مطلق فرمانده دانشکده دافوس دانشگاه امام حسین)ع( و مهندس یداهلل شمایلی فرمانده 
جهاد قرارگاه کربال و از بنیان گذاران جهاد خوزستان در دوران دفاع مقدس، اردوگاه میثاق آبادان، اردیبهشت ۱395.

سیدالشهدا)ع(، کانال شهید پوست فروش، کانال ام القصر.
الیروبی کانال انتقال آب نیز از دیگر فعالیت  های ما بود.

جنگ آبی: ما در جهاد حتی کمیته آب تشکیل دادیم 
که بچه  های دانشگاه و مهندسی کمیته آبی تشکیل دادند. 
مثاًل در عملیات والفجر8 و در فاو بخش عمده ای از پدافند 
کارخانه نمک تا نخلستان ها و محور ام القصر را با انداختن 
آب انجام دادیم و در آن مشخص کردیم که از چه نهری 

و با چه نوع پمپی عمل آب اندازی را انجام دهیم.
به سرعت  اینکه  برای  و  پدافندی  آب انداختن  در 
قوی  فشار  برق  به  پمپاژ آب  انجام شود جهت  کار  این 
که  داشتیم  نیاز  خندقی(  )پمپ  های  قوی  پمپ  های  و 
در ایستگاه های پمپاژ فراهم شد. ایستگاه های پمپاژ گاه 
ثابت بودند و گاه شناور که روی سطوحی قرار می گرفت. 
مثاًل از پمپ  ها روی شناور های خشایار که شناوری آبی 
و خاکی بود جهت پمپاژ آب استفاده می کردیم. ما باید 
امنیت ایستگاه های پمپاژ را نیز زیر آتش دشمن و حین 

عملیات تأمین می کردیم که بدین منظور با گونی و بقیه 
استحکامات پوشش می دادیم.

تعداد  به  شخصی  کمپرسی  های  اعزام  و  ساماندهی 
200 تا 300 هزار دستگاه که در نقل وانتقال نیرو، ادوات 
و فعالیت  های مهندسی نقش داشتند هم برعهده جهاد 
بود و مقرر شده بود که هر فردی که کمپرسی داشت ۱5 
روز بیاید منطقه عملیاتی؛ در غیر این صورت تردد آن 

دچار مشکل می شد.«

برخی ابتکارات جهاد سازندگی در دفاع مقدس
آقای شمایلی برخی دیگر از اقدامات نو مهندسی جهاد در 
جنگ را به خاطر ضیق وقت به صورت تیتروار و خالصه به 

قرار زیر معرفی کرد:
»۱. فرش باتالقی از ابتکارات جهاد برای حرکت در 
مسیر های باتالقی و رملی بود که با استفاده از رول  های 

آلومینیومی درست می شد.
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2. طراحی و ساخت نی کوب جبل از دیگر فعالیت  های 
جهاد برای کوبیدن نی  های منطقه هور بود.

3. ساخت ماشین مرداب رو که ماشینی دوزیست بود.
4. طراحی و ساخت موشک مجتمع5 از ابتکارات مهندسان 
جوان در مرکز تحقیقات جهاد بود که با سوخت جامد و با برد 
۱50 کیلومتر باوجود مشکالت فراوان و با بهره گیری از توان 

داخلی و بعضاً خارجی طراحی و ساخته شد. 
و  قایق  انواع  ساخت  و  دریایی  شناور  ساخت   .5

زیردریایی به همت قرارگاه نوح جهاد.
ماشین  به وسیله  ش.م.ر  حمالت  خنثی سازی   .6

ش.م.ر.
7. ساخت خودرو شنی دار که مخصوص حرکت در 

مناطق رملی بود.

8. احداث بیمارستان صحرایی.
9. ساخت سیستم منحرف کننده موشک  های اگزوسه 

که روی شناور ها نصب می شد.
مناطق  در  هاگ  موشکی  سایت  های  احداث   .۱0

عملیاتی.
۱۱. بالن ابابیل.«

فعالیت  های  به  اشاره   با  پایان  در  شمایلی  آقای 
کشاورزی  وزارت  در  آن  ادغام  و  جنگ  از  پس  جهاد 
عمرانی  فعالیت  های  به  اصلی،  مأموریت  از  دورشدن  و 
جهاد درحال حاضر ازجمله پروژه احیا و تسطیح اراضی 
و  وسیع  سطح  در  که  کرد  اشاره  ایالم  و  خوزستان 
ملی درحال اجرا است و نقش بسیار مهمی در توسعه 

اقتصادی و امنیتی استان دارد.


