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بــا کمــال تاســف « دکتــر فریــدون
ســیامکنژاد» از میــان مــا رفــت و قطعــا
جــای او بــرای دوســتان و آشــنایانش خالــی
خواهــد مانــد.
ســابقه آشــناییم بــا وی دقیقــا نیــم قــرن

میشــود .ایشــان ورودی ســال ۱۳۴۹
دانشــکده داروســازی دانشــگاه تهــران بــود و
بنــده یــک ســال بعــد و در ســال  ۱۳۵۰وارد
دانشــکده مزبــور شــدم.
از همــان ابتــدای آشــنایی در ســال اول
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تحصیلــی ،متوجــه شــدم وی از دانشــجویان
مذهبــی بــا شــم سیاســی اســت و ایــن دو،
یعنــی مذهبــی بــودن و داشــتن شــم سیاســی
را از محیــط خانــه و دبیرســتان محــل
تحصیلــش ،کســب کــرده بــود .فریــدون
در دبیرســتان «کمــال» در نارمــک تهــران
کــه توســط مرحــوم دکتــر یــداهلل ســحابی و
مرحــوم مهنــدس بــازرگان بــه منظــور تربیــت
نســل تحصیــل کــرده مذهبــی تاســیس شــده
بــود ،تحصیــل کــرد.
دکتــر ســیامکنژاد در برنامههــای
کوهنــوردی کــه تقریبــا هــر جمعــه برگــزار
میشــد ،فعــال بــود و شــرکت میکــرد و
در کارهــای «فــوق برنامــه» تــاش فــراوان
داشــت و از آنجایــی کــه اهــل مطالعــه بــود،
در کتابخانــه دانشــجویی دانشــکده ،هــم از
نظــر مدیریــت کتابخانــه و هــم از جنبــه
مطالعــه کتــاب و مخصوصــا کتــاب هــای
«مرحــوم دکتــر شــریعتی» کــه در آن ســال
هــا فضــای دانشــجویی را بــه خــود جلــب
کــرده بــود ،حضــورش چشــمگیر بــود.
کتابخانــه دانشــجویی پاتــوق و محــل
ارتبــاط دانشــجویانی بــود کــه بــه یکــی
از دو تفکــر و ایدئولــوژی :اســامی و چــپ
مارکسیســتی معتقــد بودنــد.
در شــرایط خفقــان و امنیتــی پلیســی
حاکــم بــر جامعــه قبــل از انقــاب ،خصوصــا
محیطهــای دانشــگاهی و دانشــجویان فعــال
سیاســی شــدیداً تحــت کنتــرل عوامــل پنهــان
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و آشــکار ســاواک بودنــد و بــه اینخاطــر،
ســیامک نــژاد در زمســتان ســال  ۵۱و بعــد
از تظاهــرات دانشــجویی در دانشــکده علــوم
دانشــگاه تهــران بــه گفتــه خــودش در مقابــل
ســینما «کاپــری» در میــدان انقــاب فعلــی
دســتگیر شــد و بعــد از توقــف کوتاهــی در
ســاختمان ســاواک در خیابــان « میکــده» کــه
ایــن ســاختمان اختصــاص بــه فعالیتهــای
دانشــجویان داشــت ،راهــی زنــدان « قــزل
قلعــه » شــد و از آنجــا بــه زنــدان « کمیتــه
ضــد خرابــکاری » یــا مــوزه « عبــرت» فعلــی
منتقــل شــد و در دادگاههــای فرمایشــی
کــه احــکام محکومیــت زندانیــان از طــرف
ســاواک انشــا و بــه دادگاه دیکتــه مــی شــد،
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بــه پنــج مــاه زنــدان محکــوم شــد و در زنــدان
قصــر دوران زنــدان را کشــید و آزاد شــد و
بعــد از رهایــی از زنــدان بــا احتیــاط بیشــتر
بــه فعالیتهــای سیاســیش ادامــه داد ،زیــرا
زندانیــان آزاد شــده بیشــتر تحــت کنتــرل
پلیــس مخفــی شــاه یــا همــان ســاواک قــرار
داشــتند ولــی از فعالیــت مذهبــی ـ سیاســی
دســت نکشــید.
در ســال  ۱۳۵۴بعــد از وقایعــی کــه
بــرای ســازمان مجاهدیــن خلــق در شــکل
تغییــر ایدیولوژیــک رخ داد ،بســیار ناراحــت
بــود .تــا آن زمــان ،دانشــجویان مذهبــی و
غیرمذهبــی فعالیــت هــای مشــترک داشــتند.
بعــد از حــوادث آن ســال ،دانشــجویان مذهبــی
تمــام فعالیتهــای خــود را از کوهنــوردی و
کتابخانــه و....از غیــر مذهبیهــا جــدا کردنــد
و ســیامکنژاد از آن هایــی بــود کــه از حرکــت
چــپروی کودکانــه و غیــر اخالقــی عناصــر
اپورتونیســتی کــه در ســازمان مزبــور نفــوذ
کــرده و ســبب فجایعــی شــده بودنــد ،بســیار

نارحــت بــود و در جدایــی فعالیتهــای فــوق
برنامــه دانشــجویان مذهبــی و غیرمذهبــی
نقــش داشــت.
ســیامکنژاد بعــد از فارغالتحصیلــی در
ســال  ۱۳۵۵بــه جــای ایــن کــه ،نظیــر ســایر
فارغالتحصیــان دانشــگاهی افســر وظیفــه
شــود ،ســرباز صفــر شــد و دوران خدمــت
را بــه بیرجنــد کــه از نقــاط دورافتــاده بــود،
تبعیــد گردیــد.
ماههــای پایانــی خدمتــش مصــادف بــا
تغییراتــی در فضــای سیاســی کشــور شــده
بــود و او هــم از ایــن فضــا علیــه رژیــم
ستمشــاهی اســتفاده کــرد و بــه خیــل عظیــم
تظاهــرات کننــدگان پیوســت و در بســیاری از
مواقــع از گرداننــدگان بــود تــا جایــی کــه در
کمیتــه اســتقبال از امــام قــرار گرفــت.
بعــد از آن در ســال های  ۶۰و  ۶۱در دوران
نخســت وزیــری « میــر حســین موســوی»
معــاون پارلمانــی و امــور مجلــس وزیــر کار
دکتــر « احمــد توکلــی» شــد و بــا ایــن کــه از
نظــر سیاســی بــا دکتــر توکلــی همســو نبــود،
از برخوردهــای توکلــی بــا خــودش راضــی
بــود و در نــوروز ســال  ۱۳۶۱بــه اتفــاق هــم
بــه دیــدار توکلــی در بهشــهر رفتــه بودیــم و
ناهــار مهمــان توکلــی بودیــم.
در ســالهای دهــه شــصت و دهــه اول
انقــاب و ســال هــای جنــگ بــود وکشــور بــا
کمبــود شــدید دارو روبــرو بــود ،در راه انــدازی
داروخانههــای دانشــگاه بــه منظــور رفــع
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مشــکل دارویــی بیمــاران تــاش کــرد
ولــی همــواره تفکــرات سیاســی مذهبــی
را داشــت و بــه خاطــر شــم سیاســی و
دســت بــه قلــم بــودن بــا مجلــه فکاهــی
« گلآقــا» شــروع بــه همــکاری کــرد و
عضــو هیئــت تحریریــه ایــن مجلــه شــد و
بــا امضــای « حکیمباشــی» بــه نوشــتن
طنزهــای سیاســی روی آورد و در اکثــر
شــماره هــای ایــن مجلــه ســتونی بــه
طنزهــای سیاســی او اختصــاص داشــت،
بــرای مثــال در شــماره پنجشــنبه ۲۵
بهمــن  ۱۳۷۵و در آســتانه انتخابــات ســال
 ۱۳۷۶تحــت عنــوان « تصمیمگیــری
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بــرای نامــزدی» نوشــت:
"دبیــر کل جنــاح کــدام ســو کــه در
حــال شــیر یــا خــط کــردن بــود ،در پاســخ
بــه ایــن ســؤال خبرنــگار کــه چــرا شــیر
یــا خــط میکنیــد؛ اظهــار داشــت :بــرای
ایــن کــه اگــر خــط آمــد ،کاندیــدای ریاســت
جمهــوری شــوم .وی همچنیــن در جــواب
ایــن ســئوال کــه :اگــر شــیر آمــد چــی ؟ بــا
دلهــره پاســخ داد  :شــیر ؟! خــوب معلــوم
اســت در مــیروم"
دکتــر ســیامک نــژاد همــراه بــا دیگــر
دوســتان انجمــن اســامی جامعــه پزشــکان را
کــه تشــکیالتی حرفـهای بــود ،تاســیس کردنــد.

دکتر سیفالرضا شهابی

مشــاغلی کــه دکتــر ســیامکنژاد در بعــد از
انقــاب اختیــار کــرد ،غیــر از معاونــت وزارت
کار کــه وجــه سیاســی آن غالــب بــود ،بیشــتر
در حــوزه دارو بــود.

یکــی از شــاخص تریــن فعالیتهایــش
در عرصــه قلــم و نویســندگی مجلــه وزیــن
" رازی" بــود کــه بــرای چنــد دهــه ســردبیری
آن را بــر عهــده داشــت.
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