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چه میتوان گفت در ســوگ مردی که تمام
زندگیاش ایدهاش بود و عشــق به مردم برای
رساندن آنان به آرزوهایشان.
چــه میتوان گفت در مورد برادرم ،دوســتم،
یارم که نیمقرن در کنارش بودم و به جز خوبی،
معرفت ،فداکاری ،ایمان ،ایثار و خدمت به خلق
خدا ،انگیزهای دیگر در او ندیدم.
آری دکتــر فریدون ســیامکنژاد اینگونه بود.
مــردی از تبار عاشــقان خالق و خلــق و فدایی
آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه .او عدالتطلب

بود و هیچ چیز را برای خود نمیخواست .او عاشق
مردم بود و فدایی آنان.
میخواهم از آخر شــروع کنم و ســپس نقبی
به گذشته بزنم.
در جبهه جنگ با متجاوزین بعثی که هشــت
ســال به طول انجامید ،ادبیات ویژهای در میان
رزمندگان شــکل گرفت کــه بهصورت خاطره،
شعر ،فیلم ،موسیقی و ضربالمثل درآمد .یکی از
این ادبیات ویژه مطرح شدن بعضی اصطالحات
بود که بعض ًا در همان دوره جنگ به پایان رسید
پیدرپی 378

سال سی و دوم  .شماره  . 6شهریور 400رازي

21

برای عاشقی که به معشوق رسید

که از جمله این اصطالحات نورباال زدن بود .این
اصطــاح را رزمندگان در مــورد فردی به کار
میبردند که روز بــه روز در جبهه از جنبههای
مختلف رزمی و عملیاتی و بهویژه از بعد معنوی
رشــد میکرد و تعالی مییافت .در کنار فعالیت
رزمــی روزانه ،این فرد به عبادت شــبانگاهی و
نماز و دعا و استغاثه میپرداخت و با خدای خود
خلوت میکرد.
در این شــرایط رزمنــدگان میگفتند فالنی
نورباال میزند .یعنی خود را برای شهادت آماده
میکند و چه بســا بسیاری به این سعادت دست
یافتند.
واقعیت این است که من در دکتر سیامکنژاد،
در چند ســال اخیــر ،تحوالتی را دیــدم که با
آن شــرایط رزمندگان همخوانی داشــت .یعنی
دکترسیامکنژاد نورباال میزد.
در او تغییراتی ایجاد شده بود که گویا خود را
برای یک مرحله ویژه دیگر آماده میکند.
عبادات شــبانه در کنار فعالیت روزانه و تفسیر
روزانه از قرآن مجید از او شــخصیتی ساخته بود
که گویا دیگر به این دنیا وابســتگی ندارد .آری
او آماده شــهادت شده بود .شهادت در راه خدا و
برای خدمت به خلق خدا و برای درمان مبتالیان
بینوایی که راه به جایی نمیبردند.
حاال دیگر سیامک یک قرآنپژوه انساندوست
خردگرا شده بود.
« شهادت گوارایش باد»

مــن این مــرگ عزتمند را به خانــوادة محترم
دکترســیامکنژاد و بهویــژه همســر محتــرم و
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فداکارش و فرزندان گرامی او و مادر داغدیدهاش
و دوســتان و همکاران داروساز و شاگردان وی
تســلیت عرض میکنم و برای او آمرزش الهی
و بــرای بازماندگان صبر جمیل آرزو مینمایم.
دکتر فریدون ســیامکنژاد در سال  1349وارد
دانشــکده داروسازی دانشــگاه تهران شد و از
همان ابتدا در کنار فعالیتهای علمی و اشــتغال
به تحصیل به فعالیت دینی و سیاســی پرداخت.
او از شــرکتکنندگان ثابت مســجد دانشگاه
تهــران و نماز جماعت بود و در ســخنرانیهای
مختلف مذهبی در دانشگاه و خارج از آن شرکت
میکرد.
حضور دائم در ســخنرانی دکتر شــریعتی در
حســینیه ارشــاد و دیگر اماکن از جمله مسجد
جلیلی ،مســجد جاوید و مسجد قبا و شرکت در
ســخنرانی شهید مطهری در دانشــگاه صنعتی
شریف و  ...از برنامههای دائمی او بود.
تأســیس کتابخانه دانشجویی که در واقع یک
نوع مبارزة ضد رژیــم بود ،از فعالیتهای او در
کنار دیگر برادران و خواهران دینی قرار داشت.
رهبری اعتراضات و اعتصابات دانشجویی که
معمو ًال در روز  16آذر آغاز میگردید ،در دانشکده
داروسازی به عهده او بود و با شجاعت تمام آن
را اداره میکرد.
او از ورزشکاران درجه یک دانشکدة داروسازی
بــود و عضو اصلــی تیم فوتبــال و کوهنوردی
دانشکده به حساب میآمد.
در برنامههــای کوهنــوردی جهــت جــذب
دانشــجویان به اسالم و جلوگیری از کمونیست
شدن آنها نقش بسیار فعالی داشت.

دکتر سید محمد صدر

در نهایت ،در ســال  1351دستگیر و به  5ماه
زندان محکوم شــد و به همین دلیل بعد از اخذ
دکترای داروسازی در دوران سربازی او را سرباز
صفرکردند.
دکتر سیامکنژاد از همان زمان استعداد هنری
نیز داشت و نقاشی و موسیقی را تا حدی به کار
میگرفت .این استعداد او عامل اصلی حضورش
در مجلــه گل آقا بعد از انقالب بود.
بعد از انقــاب ،دکتر ســیامکنژاد به فعالیت
سیاســی و فرهنگی پرداخــت و ضمن پذیرفتن
مسؤولیت معاونت وزارت کار در دولت مهندس
موسوی ،در دوره بعد به عضویت انجمن اسالمی
جامعه پزشکی ایران درآمد و در آن نقش فعالی
داشت .این قسمت مربوط به فعالیتهای مدنی
او بود .ادامه زندگی دکتر سیامکنژاد به فعالیت
تخصصی او در رشته داروسازی اختصاص داشت
که در بخشهای مختلف این رشته ،به مدیریت
پرداخت.
مدیریت داروخانههای دانشــکده داروسازی
دانشــگاه تهــران در دوران جنــگ تحمیلی از
افتخارات دکترســیامکنژاد اســت ،زیرا در این
دوره ،به دلیل مشکالت اقتصادی ناشی از جنگ،
کشور با کمبود دارو بهصورت جدی مواجه بود و
این داروخانهها آخرین امیدگاه مردم مستضعفی
بــود که به آنجا مراجعه و داروی خود را دریافت
میکردند.
مســؤولیت دیگر دکتر ســیامکنژاد در شرکت
سهامی دارویی کشور بود که وظیفه آن واردات
داروهایی بود که در ایران ساخته نمیشد.
دکتر ســیامکنژاد با موفقیت تمام این دوره از

مدیریت را نیز پشت سر گذاشت.
قائم مقامی معاونت داروی وزارت بهداشــت
و درمان و آموزش پزشــکی از مســؤولیتهای
دیگر دکتــر بود که نظارت جامــع و کاملی به
تمام امور دارویی کشور داشت و امور دارویی را
کنترل میکرد.
طرح ژنریک که از افتخارات صنعت داروسازی
ایران اســت و توســط داروســازان مسؤول و
متعهد به اجرا درآمد و باعث شــد تا جنبه علمی
داروسازی به بعد تجاری آن فائق آید ،از فعالیت
دیگر او بود.
دکتــر ســیامکنژاد در نهایت در دو شــرکت
پخش دارویــی هجرت و فردوس بــه فعالیت
پرداخــت و مدیرعامل این دو شــرکت شــد و
با مســؤولیتپذیری که در او بــود فعالیتهای
شرکتها را ارتقا بخشید.
خالصه اینکه دکتر ســیامکنژاد یک داروساز
مسؤول و متعهد در تمام ابعاد مختلف این رشته
بود که خدمات بســیاری بــه این دانش و مردم
ایران ارایه نمود.
اما کالم آخر
و ّ

نشریهای که اکنون در دست شما داروسازان
عزیز اســت حاصل تالشهای شبانهروزی دکتر
سیامکنژاد در کنار دکتر سرکندی و دیگر اعضای
هیئت تحریریه اســت که اگر او نبود این مجله
شکل نمیگرفت .تجربه دکترسیامکنژاد در زمینه
مطبوعاتی باعث شد تا جرأت الزم به این حقیر
داده شود که امتیاز مجلهای برای داروسازان اخذ
شــود تا نیازهای علمی و اجتماعی آنان برطرف
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گردد و در واقع ،ارگان داروسازان ایران باشد .با
تالشهای دکترســیامکنژاد مجله رازی به این
جایگاه دست یافت و سی و دومین سال فعالیت
خود را آغاز نمود.
تأکید مکرر در این باره ضروری است که اگر
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دکترســیامکنژاد نبود ،انتشــار این مجله تحقق
پیدا نمیکرد.
روحش شــاد و یــادش گرامی و عروج
عاشقانهاش مقبول حق.

