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 زنده گی سیاسی شهید محمد داوود

 
 )معرفی کتاب(

 

صییهوه   1300یک کتاب سییه نیدد در  »زنده گی سیییاسییی شییمید مومد دزوود زز ا از تا زننام   نام  
زسی.  زسیتاد سیید هللا دا کادم در یک تالیا نامن  نسی سییاسیی مردد رز توصییا کرده زسی. که مردم 

 ما  ه زو زوترزم دزشتند  

شیمید سیردزر مومد دزوود در نانوزده د مززز زهللایی وتیر. شیمید نادرنار  پروده شیده  ود  نسی پسیا 
د زو تا کودتاد نونیر هه. ثور  زرمغار سیییتودنی دزشییی. که هه گونه نادرنار زکثر  زرگار نانوزده  

در پیونید هیاد تنتیاتنی   یا زرزی هیا و درا رووییا. نیامزیه  زتنیاه روییه کرده  ودنید و هللایام مردم میا  یا 
سییاا  زاغانسییتار رز  ه گونه زد متووا سییانتند که زکثر زیر ناد هاد   48زسییتس اا زز ار  در  یی زز 

 و سیاسی ار  ه تشمیر کاما  یر زلمییی رسیدند  زقتصادد  وسوقی 

 ا ورم.  ه کار پُر زرج زستاد کادم  زما در مزنی ار  می نوزهم ت ییر کنم که کتاب »زنده گی سیاسی 
شییمید مومد دزوود      نوهللای زز ار ارهن  سییازد هاد مث . زسیی. که  اید  ا مرزنزه  ه موور ها و 

انی رز در  رز ر »زیدیالوژد هاد وزردزتی  وقایه کنیم  نمیه د دوره هاد سیییییازنده گی  نامزه د زاغ
مزروا شییمید مومد دزوود نار  هرهند در تزمیم مزنی   سییا نیاا.  زما سییاا ها په زز شییماد. زو  
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 غرننی رز مزرای می کرد که مردم ما  ا اشار ار ها در همار رزه ووزدث  قدر. تهکیک رز زز دس. 
 دزده زند  

یک دهه کار ارهنتی گسیترده  در ُکا ارصی. هاد ارهنتی و رسیانه یی کوشییده زم  ا   مر ای  یی زز
زرناع  ه ث ا. تارینی زاغانسییییتار   ی نیاز  ه کیی شیییینصییییی.  زما  ه ار  زرگار وار  پردززم که 
نوزنی سیییاسییی شییار  پیی زز همه  یک منموهللاه د هللادیم مدنی  هللامرزنی  قانونی و رااهی مردم رز 

  اشکار می کند 

هما سیییاا په زز هه. ثور  زگر هنوز هم ممم تریر میرزث مدنی ما  ا زیر نا هاد مزارا  زقتصیییاد  
هللامرزر و قانور  ه دوره هاد سییییان. و نمموری.  رمی گردند  نیاز  ه تامیر زرت اا  ا گهشیییته هایی 

د هایی رز که در ار ها مردم ما  ا کار   ه زرنوی. زولوی. هاد میی می رسیدند  زرزی ارهن  ساز
اشکار می کند که  ه  اور مر  زستاد سید هللا دا کادم  ا کتاب »زنده گی سیاسی شمید مومد دزوود     
 ه ار پردزنته زسی.  زااده د زیر وسیس.  شیاید در نا مسیتسیم یک کتاب ونیم  شینانته نشیود  زما مزنی 

متر زز زیر نیسی. که  دزنیم در پردزنته هایی که  ه یک هللامر کارنامه د یک نادم وار رسییده زسی.   
ار گهشیته  پیوند هاد مردمی که در زمینه د واکمی. میی  مسیتسا و  یر وز سیته در سیه سیده د پسییر 
شییکا گراته  ودند و زز نن ی مشییروای.   ه اززدد هاد دهه د دیموکرزسییی رسیییدند  یک ارهن  

زره گار و سیایر زقوزم زیر کشیور زسی. سیتودنی ُکا زاغار ها زهللام زز پشیتور ها  تانک ها  زوز یکار  هز
که در تنازع تارینی تیید زسییتزمار  شییزور درا زولوی. هاد میی رز در ارصیی. هاد کار   ازتاب 

 دزده  ودند  

مر کتاب »زنده گی سییاسیی شیمید مومد دزوود     رز نه اسا ت ییر تاریک یک نادم وار می دزنم   ا 
سیییاا تنر یا.   40مارم که هللاام مردم ما په زز  سیییزی در نم. ار ارهن  سیییازد هاد موثر می شییی 

تومییی زیدیالوژد هاد وزرده  زما  ا زشد  ترور. دزرند  ه گهشته هایی مرزنزه کنند که زولوی. هایی 
 انار رز  ی لواد هپ  رزس.  کشور هاد همسایه و مناان  یتانه  تزریا می کردند  

رج و مرج کنونی که تونیه سیییاسیی. هاد  ازسییازد اکرد  ممم تر زز  ازسییازد ازیکی زسیی.  در ه
 یتانه  نزو کار مدنی  ارهنتی و رسانه یی شمرده می شود  کار  نیادیر  ازنوزنی زرزی ها  موک 
نو ی سیی. تا زمثاا کتاب هاد »زنده گی سیییاسییی شییمید مومد دزوود     رز  نوزنیم و مزنی ار ها رز 

 تزمیم دهیم  

هه. ثور  ونود دزرند  هر نوع زثرد که  ه نصیو   ی مینر   ث ا. اکرد ما در گهشیته هایی ق ا زز
 ه هپ و رزسی.  تاریک زاغار ها رز ت ییر کند  موتوزد ار  ا نوهر زصیال. ها مرزنز.  ه نود رز  ه 
نام زنسیییانی که در یک نغرزایاد وزود و مشییین   تنر ه د مواع   ا هللاز. و  ا نسیییار. تارینی 

   دزرد   ه هللاز. نهه  یشتر می رساند 

مردم ما در منننب هما سیاا  د نتی هایی سییاسیی  رزه گم کرده در  ورزر زیدیالوژد ها  ه زیر دلیا 
نیز  ی رمع زند که زز کارنامه د سییاسیی گهشیته گانی که زاغانسیتار رز  ا منموهللاه د نوب ار میرزث 

ریک ما در هپ و گهزشیتند  دور نته دزشیته شیده زند  زازور  ر هللاسب نته دزشیته گی سییاسیی  توریا تا
رزس. زلوادد و زنوزنی  وتی نوب تریر کار هاد مدنی  ارهنتی و سیاسی ما رز زز مایه می زندززد؛ 

 زیرز  رکنار زز مناان میی ما  در ناکناا اد دیترزر/  یتانه گار  نتم می شود  
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