
                                                                                                  زندگینامه شخصی: -۱
 دٍسُ عی اص پس ایطاى. آهذ دًیا تِ -است تْشاى ضْش اص تخطی حاضش حال دس وِ –دس سٍستای وي  ۴۱۴۱هشداد  ۴۱آیت اهلل هحوذسضا هْذٍی وٌی دس 

ّای ػلوی ٍ اخاللی فشاٍاى تشد. آیت اهلل هْذٍی وٌی  وي، ٍاسد هذسسِ ػلویِ لشصادُ دس تْشاى ضذ ٍ اص هحضش هشحَم آیت اهلل تشّاى تْشُ دس دتستاى
دس هحضش استاداى هثشص آى صهاى ّوچَى حضشات آیات  ۴۱۱۱سالگی تشای اداهِ تحصیل تِ لن هْاخشت ًوَد ٍ تا سال  ۴۱دسسي  ۴۱۳۱دس سال 

ج ضیخ ػثذالدَاد سذُ ای )خثل ػاهلی(، ضْیذ صذٍلی، سلغاًی، هداّذی، سفیؼی لضٍیٌی، ضؼشاًی، ػالهِ عثاعثایی، آیِ اهلل الؼظوی هطىیٌی، حا
خاسج فمِ  تشٍخشدی، اهام خویٌی، آیِ اهلل الؼظوی گلپایگاًی ٍ ... سضَاى اهلل تؼالی ػلیْن دسٍس ػالی فمِ، اصَل فمِ، تفسیش، حىوت، والم ٍ دسٍس

 صَل سا تلوز وشد.ٍ ا
اهاهت خواػت  ۴۱۱۳، دس هذسسِ هشٍی تِ تذسیس ػلَم حَصٍی هطغَل ضذًذ ٍ اص سال ۴۱۱۱آیت اهلل هْذٍی وٌی پس اص تاصگطت تِ تْشاى دس سال 

ضذ. هثاسصات هؼظن ّای اختواػی ٍ سیاسی ایطاى  التاسیس خلیلی دس هیذاى فشدٍسی سا پزیشفتٌذ. ایي هسدذ پایگاُ هٌاسثی تشای فؼالیت هسدذ خذیذ
ضذى ایطاى گشدیذ. ایطاى آخشیي ػالوی است وِ دس سٍصّای ًضدیه  ضىٌدِ ٍ صًذاًی  تثؼیذ،  ّای هتؼذد، لِ ػلیِ حىَهت عاغَت، تاػث دستگیشی

 پیشٍصی اًمالب اسالهی تشای چٌذهیي تاس دستگیش ٍ دس آستاًِ پیشٍصی اًمالب ضىَّوٌذ اسالهی آصاد ضذًذ.
ّای هتؼذدی دس تاسیس  داس هسؤٍلیت ذٍی وٌی، پس اص پیشٍصی اًمالب، اص عشف حضشت اهام خویٌی لذس سشُ الطشیف ػْذُحضشت آیت اهلل هْ

 ًظام ًَپای اسالهی ضذًذ.
 ایطاى داسای یه فشصًذ پسش ٍ دٍ فشصًذ دختش ّستٌذ وِ ّوگی تِ تذسیس دس داًطگاُ اضتغال داسًذ.

 سَاتك هثاسصاتی -۳
ا ٍسٍد تِ حَصُ ػلویِ ٍ آضٌایی تا دیذگاّْای حضشت اهام خویٌی )سُ( ٍ هطاّذُ ظلن ٍ ستوی وِ دس حك اسالم، ػلوا ٍ هشدم آیت اهلل هْذٍی وٌی ت

تَاًذ تاػث احیای تطیغ گشدد، تشگضیذًذ. اٍلیي دستگیشی ایطاى دس سي  ای وِ هی ضَد، سٍش سیاسی حضشت اهام خویٌی )سُ( سا تِ ػٌَاى ضیَُ هی
ضذى ایطاى ٍ تؼضی اص عالب ٍ هثلّغاى ّوشاُ هٌدش ضذ. تا سسیذى ایي خثش تِ  ضوسی( دس اسدستاى تَد وِ تِ ضىٌدِ، تثؼیذ ٍ صًذاًی ۴۱۳۱سالگی ) ۴۱

 ایذ. ایذ ٍ دستگیش وشدُ الؼظوی تشٍخشدی تِ ًخست ٍصیش ٍلت )الثال( اػتشاض ًوَدُ ٍ ػٌَاى وشدًذ وِ چشا فشصًذاى هشا صدُ اهلل لن، هشحَم آیت
ّای هْن ایطاى ػضَیت دس هدوؼی سیاسی تَد وِ  هلل هْذٍی وٌی، دس داخل حَصُ ػلویِ فؼالیت سیاسی خَد سا ضشٍع وشدًذ. اص خولِ فؼالیتا آیت

پشٍس )پْلَاًی(، هحوذی گیالًی، هحفَظی، خادهی اصفْاًی، ضوس، سوٌذسی، خٌیذی، حاج ضیخ ػثاس  افشادی چَى آیات ٍ حدح اسالم سؼادت
ضذ. ّوچٌیي اػضای ایي هدوغ سؼی  ّای ایي هدوغ صشف تحلیل فضای سیاسی وطَس هی دس آى حضَس داضتٌذ. تخطی اص فؼالیتٍساهیٌی ٍ... 

ّا ٍ هاتشیالیستْا، پس اص هغالؼِ ٍ هثاحثِ دس تشاتش آًْا پاسخ تْیِ وٌٌذ ٍ دس خشیاًات سیاسی ٍلت حضَس داضتِ  وشدًذ تا خشیذ وتة ووًَیست هی
 تاضٌذ.

دس هداهغ ػلوی ٍ سیاسی تا حضَس تشخی دٍستاًطاى هاًٌذ حضشات آیات ضْیذ هغْشی، ضْیذ تْطتی، هَسَی   ّای ایطاى، فؼالیت ًاهِاص دیگش تش
اسیس اسدتیلی ٍ... تَدُ است. دس ایي خلسات هثاحثی هاًٌذ التصاد اسالهی ٍ حىَهت اسالهی هَسد تحث ٍ تشسسی تَدُ است وِ دس ًْایت هٌدش تِ ت

 هثل خاهؼِ سٍحاًیت هثاسص تْشاى ٍ تْیِ اساسٌاهِ هثاسصاتی ٍ دیٌی تشای آى ضذ.ّایی  ّستِ
ّای  ّای هختلف اختواػی، فشٌّگی ٍ سیاسی داضتِ است. اصشاس هؼظن لِ تش عشح دیذگاُ ّای آیت اهلل هْذٍی وٌی دس هسدذ خلیلی، خٌثِ فؼالیت

 زندگيناهم مختصر حضرت آيت اهلل محمدرضا مهدوي کني



ص چٌذیي تاس دستگیشی ٍ تاصداضت وَتاُ هذت، ّدَم تِ هٌضل ٍ ایداد هحذٍدیت ّای سیاسی ایطاى هٌدش ضذ وِ پس ا حضشت اهام )سُ( ٍ فؼالیت
ضوسی ایطاى تاصداضت ٍ تِ تَواى تثؼیذ ضًَذ. دس اداهِ، آیت اهلل هْذٍی وٌی پس اص  ۴۱۳۱تشای سخٌشاًی، هٌثش ٍ تذسیس، ًْایتاً دس سهضاى سال 

تش تَد، اص تَواى تِ هْاتاد ٍ سپس تِ تْشاى اػضام  شفذاسی اص حضشت اهام )سُ( سٌگیيضذى ًمص ایطاى دس پشًٍذُ دیگشی وِ اص پشًٍذُ ػوَهی ع سٍضي
گیشًذ. تخطی اص اتْاهاتی وِ ساٍان تِ  ّای خسوی ٍ سٍحی لشاس هی ضًَذ ٍ دس وویتِ هطتشن ضذ خشاتىاسی ٍ ساٍان هَسد تاصخَیی ٍ ضىٌدِ هی

ضًَذ وِ پس اص دٍ سال  ه هالی تِ خاًَادُ صًذاًیاى تَد. هؼظن لِ تِ چْاس سال صًذاى هحىَم هیایطاى ٍاسد ًوَد، استثاط تا هثاسصاى ضذ سطین ضاُ ٍ وو
 ضًَذ. تِ ّوشاُ تشخی دیگش اص صًذاًیاى سیاسی آصاد هی ۳۳ٍ ّوشاُ تا فضای سیاسی سال 

 یاتذ. اهام )سُ( اداهِ هی هثاسصات آیت اهلل هْذٍی وٌی ػلیِ حىَهت عاغَت تا پیشٍصی اًمالب ضىَّوٌذ اسالهی صیش ًظش حضشت
ی، اًَاسی وتاب خاعشات آیت اهلل هْذٍی وٌی، تیاًگش ًىات تسیاس اسصضوٌذی اص آى دٍساى ٍ یاساى صًذاًی هاًٌذ حضشات آیات عالماًی، ّاضوی سفسٌداً

 ٍ دّْا تي اص هثاسصاى سٍحاًی، داًطگاّی ٍ افشاد سایش اصٌاف است.
 
 آثار علمی -۳

 ضشت آیت اهلل هْذٍی وٌی تِ لشاس ریل است:تخطی اص آثاس ػلوی ح
 ّای خاسج فمِ آیات ػظام تشٍخشدی ٍ خویٌی تمشیشات دسس

 وتاب ًمغِ ّای آغاص دس اخالق ػولی
 وتاب اصَل ٍ هثاًی التصاد اسالهی دس لشآى

 وتاب تیست گفتاس
 وتاب ضشح دػای افتتاح

 ّای ػالی َیاى ٍ عالب دٍسُتذسیس خاسج فمِ دس داًطگاُ ٍ هذسسِ ػلویِ هشٍی تشای داًطد
 السالم تذسیس آیات االحىام دس هذسسِ هشٍی ٍ آیات التصادی دس داًطگاُ اهام صادق ػلیِ

 السالم ٍ حَصُ ػلویِ هشٍی ّای اخالق اسالهی دس داًطگاُ اهام صادق ػلیِ تذسیس دٍسُ
 ّای حَصٍی ٍ داًطگاّی صذّا سخٌشاًی ػلوی دس هحیظ

 ّای تلَیضیًَی ػات ٍ ضثىِّای ػلوی تا هغثَ هصاحثِ
 ًاهِ واسضٌاسی اسضذ ٍ دوتشی ساٌّوایی چٌذیي پایاى

 
 های اجرایی سمت -۴

تَاى تِ هَاسد ریل اضاسُ  اًذ وِ اص خولِ آًْا هی داس تَدُ ّای هختلفی سا ػْذُ آیت اهلل هْذٍی وٌی پس اص پیشٍصی اًمالب ضىَّوٌذ اسالهی سوت
 وشد:

 


