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زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣﻪ :اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ )(-۱۳۰۵
ﻫﻤﺸﻬﺮی آﻧﻼﯾﻦ :اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۳۰۵در ﺧﺎﻧﻮادهای ﻣﺬﻫﺒﯽ در روﺳﺘﺎی ﻻدان از ﺑﻠﻮک ﻣﺎرﺑﯿﻦ ،واﻗﻊ در  ۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ.
ﭘﺪرش ﻣﻼ ﻫﺎﺷﻢ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﺰرگ و ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮد .وی ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺒﺨﺎﻧﻪ رﻓﺖ و ﺧﻮد اﻧﺪﮐﯽ از دروس ﺟﺪﯾﺪ را ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﻢ ،ﻣﻘﺪاری زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ.
آﯾﺖ ﷲ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ دوره ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب و ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﻄﺢ را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۲۴در ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺧﻮاﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎت و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از دروس
ﺳﻄﺢ ،ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ رﻓﺖ.
ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﻗﻢ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ دروس دوره ﺳﻄﺢ ﭘﺮداﺧﺖ و در درس ﺧﺎرج ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖ ﷲ ﺑﺮوﺟﺮدی و اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﺮد و در اﯾﻦ ﻣﺪت در
ﺑﺤﺚﻫﺎی اﺧﻼق و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ.
وی در دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﺎ اﻓﺮادی ﭼﻮن ﺳﻌﯿﺪی ،ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺮمﭘﻨﺎﻫﯽ ،ﻣﻔﺘﺢ ،ﺳﯿﺪ ﮐﺮاﻣﺖﷲ ﻣﻠﮏ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﻣﻮﺣﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ درس ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺑﻬﺸﺘﯽ ،ﻗﺪوﺳﯽ ،آﯾﺖ ﷲ ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی ،آﯾﺖ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ ﷲ ﻣﺸﮑﯿﻨﯽ و آﯾﺖ ﷲ اﻣﯿﻨﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ
داﺷﺖ.
آﯾﺖ ﷲ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺟﻠﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از راه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره( دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد.
در درون ﺣﻮزه ،در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻋﻠﻤﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ،آﻧﻬﺎ را از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﺣﺮﮐﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻣﺎم )ره( و ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .او ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه
ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽﻫﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻬﻀﺖ اﻣﺎم ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺣﺎﻧﯿّﺖ ﻣﺒﺎرز ـ
ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ و ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻣﺎم )ره( ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ از آﺧﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ در ﻗﻢ ،ﻧﺠﻒ و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
او ﺑﺎرﻫﺎ در ﻗﻢ ،رﻓﺴﻨﺠﺎن و ﺟﺰﯾﺮه ﺧﺎرک ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺗﻌﻘﯿﺐ رژﯾﻢ ﺷﺎه ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻗﻢ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ وی ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ،ﻗﻀﺎوت در دادﮔﺎهﻫﺎی اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﻣﺎم )ره( ﺑﻮد و در اﯾﻦ دوران ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭼﻨﺪ ﺗﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و
اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﺮداﺧﺖ .از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ وی ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روزﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﻬﺎداﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎی اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ:
دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
دﺑﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
اﻣﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻗﻢ ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺗﻬﺮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
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