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او از  .  آمد بدنیا در تهران    1326 محمدرحیم سمایی در سال      رفیق

جنبش سال  دوران دبیرستان با فعالیت های سیاسی آشنا شد و              
در مبارزات سیاسی پی گیرانه        . را تجربه کرد     42  تا 39های  

 .فعالیت می نمود

گروه کوهنوردی کاوه شد و         عضو    42رفیق رحیم در سال        
درکنار رفقا صفایی فراهانی ، سعید کالنتری ، جلیل انفرادی و             

  .اسکندر صادقی نژاد به سازماندهی آن پرداخت

 و در مبارزات دانشجویی     و با رفیق حسن پور آشنا گردید       شد تکنیک وارد دانشکده پلی     45 سمایی در سال     رفیق
 که در   47 غالمرضا تختی، تظاهرات ضداسراییلی سال       شهادت دادن مراسم    او در سازمان  . نیز فعاالنه شرکت کرد   

 به منظور اعتراض به گرانی نرخ بلیط اتوبوس،           47 و تظاهرات خیابانی سال       گرفتپایان مسابقه فوتبال صورت      
نبال  با آشنایی اش با حمیداشرف ، فعالیت های مخفیانه سیاسی را در تیم کوه د                 47 در سال    . کرد شرکتفعاالنه  
 همراه با دیگر رفقا مسئولیت شناسایی و چگونگی عملیات چریکی را به عهده                  1348در سرتاسر تابستان     . نمود
 با دیگر افراد کوه به جنگل رفتند و به فرماندهی رفیق صفایی مانور خود را 49 شهریور 15رفیق سمایی در  . داشت

 .از نمودنددر جهت آماده شدن کامل اعضای تیم کوه از جبهه شرقی آغ

 اسفند طول   8 بهمن تا    19 و در درگیری نابربر و خونین که از           سیاهکل سمایی در جریان مبارزات قهرمانانه        رفیق
 تسلیم از   نشانه پس از چهل و هشت ساعت نبرد، هنگامی که در حلقه محاصره دشمن قرار گرفت به                        کشید ، 

 را منفجر کرد و با وارد آوردن        خودگرفت نارنجک   سنگر بیرون آمد اما به محض اینکه در محاصره دشمن قرار            
  . رفقا نیز توانستند حلقه محاصره را شکسته و بیرون بروندسایر. تلفات زیادی به دشمن، خود نیز به شهادت رسید

 راستین است و در راه تحقق آرمان های خلق همه گونه             انقالبیرفیق سمایی یک    ":  حمید اشرف می گفت    رفیق
  ."دادد نشان فداکاری از خو

 !یادشان گرامی باد 
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