بسم رب الشهداء و الصدیقین
هر هفته با شهداء

 /شماره  / 1هفته چهارم اردتشهبی ماه 1931

مقام معظم رهبری  :امروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء کمتر از شهادت نیست.

زندگی نامه شهید سرافراز و اسوه سیامک کبیری

سامانی :

معلم شهید سیامک کبیری سامانی در فروردین ماه سال  8331در
سامان در خانواده ای کشاورز به دنیا آمد .تا سال سوم دبیرستان در
سامان و بعد از آن مدت یک سال در بندرعباس مشغول تحصیل بود.
از همین زمان فعالیت های مذهبی سیاسی خود را آغاز نمود ،سپس به
اصفهان رفت تا این که در رشته ی ادبیات دانشگاه اصفهان قبول شد و
در دانشگاه ابعاد مبارزاتش وسعتی چشم گیر یافت.
با شروع انقالب فرهنگی به سامان بازگشت و در سپاه پاسداران به صورت افتخاری خدمت
می کرد .همچنین در قسمت فرهنگی جهاد فعالیت می نمود و انجمن اسالمی مسجد جامع سامان
را تشکیل داد و کتابخانه ای در مسجد جامع سامان تاسیس نمود .او همچنین دبیر دبیرستان
شهید مطهری بود .مبارزه با گروهک ها را وظیفه خود می دانست .بارها از طرف گروهک ها او را
تهدید به قتل کردند .شاعر و نمایش نامه نویس بود و نمایش نامه هجرت را که هم نویسنده و هم
کارگردان آن بود چند بار در سامان نمایش دادند.
وی در سال  8331به جبهه شوش رفت مدتی در جبهه بود تا این که دبیرستان افتتاح شد .بعد از آن دوباره در
 8331/81/83به جبهه رفت .می گفت این انقالب خون می خواهد جبهه ها احتیاج به نیرو دارد ما نباید در این
موقع جنگ بی تفاوت باشیم ،بعثیون عراق در سرزمین اسالمی ما خیانت کنند و ما ندیده بگیریم؟ آری او به
جبهه رفت و در حمله فتح المبین در جبهة رقابیه در شب دوم فروردین ماه  8338پس از گذشتن از دو خاکریز
دشمن بعثی ،تیربارش گیر می کند تیر بار دیگری به او می رسانند در خاکریز سوم دشمن با آرپی جی او را
مورد هدف قرار می دهد و با فریاد

یا زهرا جان به جان آفرین تسلیم می کند و به درجه رفیع شهادت نایل

می گردد .در دوازدهم فروردین  38با پسر عمویش احمد کبیری ،از فرماندهان سپاه شهرکرد که ایشان هم در
همان حمله شهید شده بود در یک روز پس از تشییع جنازه در تکیه شهدای سامان به خاک سپرده شدند. ...
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد...

(شادی ارواح مطهر امام و شهدا صلوات)

روابط عمومی و تبلیغات حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی شهید آوینی منطقه سامان

