بسم اهلل الرحمن الرحیم
سیّد مصطفی میرسلیم متولد  19خرداد  1326در خانوادهای مذهبی در تهران است که تحصیالت متوسطه
را در دبیرستان البرز تهران ادامه داد و در  1344به پایان رساند.
با پذیرفته شدن در آزمون اعزام به خارج برای ادامة تحصیل در مقطع دانشگاهی ،وی فرانسه را انتخاب کرد و
عازم آنجا شد .با برخورداری از راتبة تحصیلی در  1349کارشناسی ارشد رشتة مهندسی مكانیك را از دانشگاه
پواتیه این کشور ،و به دنبال آن در  1351از مدرسة عالی نفت و موتور پاریس ،تخصص مهندسی موتورهای
درونسوز را اخذ کرد.
او تا  1354به کسب تجربه در شرکت صنایع مكانیك آلزاس در فرانسه مشغول شد و پس از بازگشت به ایران،
به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتكنیك تهران) درآمد .بعالوه از سال  1354تا 1357
مدیریت بهرهبرداری شرکت راهآهن شهری تهران و حومه را بر عهده گرفت.
میرسلیم با بهرهمندی از جایگاه علمی خود در دانشگاه و امكانات شرکت مترو ،فعالیتهای انقالبی خویش را
پررنگتر کرد و حتی به بهانة استفاده از مأموریت از سوی شرکت متروی تهران ،عازم فرانسه شد و به دیدار
حضرت امام (رحمة اهلل علیه) شتافت و پیام جامعة اسالمی دانشگاهیان را برای کسب تكلیف انقالبی به امام
رساند .در راهپیمایی  16شهریور  1357و درست در زمان اوجگیری نهضت انقالبی مردم ایران ،بر اثر اصابت
گلوله زخمی شد.
او از جمله عضو مؤسس تشكّل جامعة اسالمی دانشگاهیان (از  )1357و گروه سیاسی «پویای توحید» (در
 )1354است که عمدۀ فعالیتهای انقالبی و سیاسی وی از نظر روشنگری در بین نخبگان و دانشجویان ،در
این گروه ساماندهی میشد .وی پس از پیروزی انقالب اسالمی و با تشكیل حزب جمهوری اسالمی ،به عضویت
شورای مرکزی حزب درآمد و در تشكیالت حزب مسئولیت قائممقامی آیت اهلل خامنهای (مدظله العالی) و
سپس معاونت تبلیغات حزب جمهوری را به عهده گرفت .از فعالیتهای مهم او در حزب جمهوری اسالمی
نظارت بر برگزاری همهپرسی نظام جمهوری اسالمی در  1358بود و تا  1361در سمت معاونت سیاسی-
اجتماعی وزارت باقی ماند.
میرسلیم در دورۀ دولت موقت ،حضور مؤثری در وزارت کشور به عنوان چهرۀ مورد وثوق حزب جمهوری داشت
و در فروردین  1358از جملة اعضای هیأت اجرایی همهپرسی نظام جمهوری اسالمی محسوب میشد و در
خرداد این سال نظارت بر انتخابات خبرگان قانون اساسی را برعهده گرفت .او در زمان سرپرستی مرحوم
هاشمی رفسنجانی ،به سمت معاونت سیاسی -اجتماعی وزارت کشور گمارده شد و نظارت بر همهپرسی قانون
اساسی و مسئولیت برگزاری اولین دورههای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسالمی را نیز عهدهدار
بود .سپس آیت اهلل مهدوی کنی (ره) ،در مقام سرپرست وزارت کشور ،از وی دعوت کرد تا به عنوان معاون

سیاسی ،اجتماعی وزیر به فعالیت خود ادامه دهد .میرسلیم از اسفند  1358بنا به حكم آیت اهلل مهدوی کنی
سرپرست شهربانی جمهوری اسالمی شد و به مدت یك سال سازماندهی نیروی شهربانی را به عهده گرفت.
او همچنین به عنوان یكی از نامزدی منصب نخستوزیری ،از سوی حزب جمهوری اسالمی ،به رئیس جمهوری
وقت معرفی شد.
در دورۀ نخستوزیری شهید رجایی و شروع جنگ ،مسألة آوارگان جنگی بسیار دغدغهآفرین شد و آخر األمر
شهید رجایی از میرسلیم خواست تا فكری به حال این معضل بزرگ کند و از این روی بود که وی بنیاد امور
جنگزدگان را راهاندازی کرد و مورد تقدیر امام (ره) در  1359قرار گرفت.
او در 1360در دوران وزارت دکتر نیكروش وزیر کشور شد و در سال بعد به دعوت حضرت آیت اهلل خامنهای،
نهاد ریاست جمهوری را در  1361تشكیل داد و به عنوان نخستین سرپرست آن و نیز مشاور عالی رئیس
جمهوری برگزیده شد و تا  1368در این سمت باقی ماند .در دورۀ دوم دولت آیت اهلل خامنهای ،میرسلیم به
عنوان نخست وزیر معرفی شد ولی با فشار گروههای سیاسی نزدیك به میرحسین موسوی ،این ماجرا معطل
ماند.
از  1368تا  1372و در دورۀ اول ریاست جمهوری آیة اهلل هاشمی رفسنجانی در کسوت مشاورت رئیس
جمهوری وقت در امور تحقیقات خدمت کرد .آنگاه بنا به دعوت مقام معظم رهبری به عضویت شورای عالی
انقالب فرهنگی در آمد و به عنوان دبیر آن شورا به ایفای وظیفه پرداخت .سپس در دولت دوم مرحوم هاشمی
رفسنجانی و با مشورت مقام معظم رهبری ،به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مجلس معرفی شد و
رأی اعتماد گرفت (از سال  1372تا  )1376و در روز اخذ رأی اعتماد او بود که مرحوم هاشمی رفسنجانی
خطاب به نمایندگان مجلس ،از اقبال ویژة رهبری به ایشان سخن گفت.
میرسلیم از جملة قدیمیترین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1375و به عنوان یكی از اعضای حقیقی
منتخب مقام معظم رهبری از چهرههای اثرگذار این مجمع است.
از جملة فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی میرسلیم میتوان به:
تأسیس بنیاد دایرۀالمعارف اسالمی در ،1362تحت نظارت عالیة آیت اهلل خامنهای ،اشاره کرد که در کسوت
ریاست هیأت امنا در مسیر اعتالی این بنیاد و چاپ و نشر مجلّات دانشنامة جهان اسالم بسیار کوشیده است.
و او از  1368تا  1373به عنوان مدیرعامل آن بنیاد مجدّانه فعالیت کرد.
.
میرسلیم ،در کنار مسئولیت های متعدد سیاسی و اجتماعی ،هیچگاه از دست زدن به فعالیتهای تخصصی
خود در رشته مكانیك و تدریس در دانشگاه صنعتی غافل نبود و در1376مرکز تحقیقات موتور ایران را تأسیس
کرد و ناظر عالی طراحی و تولید نخستین موتور پایة گاز (موتور ملّی ایران) است و باید متذکر شد که در

 1389مقام معظم رهبری از نمونة موتور ملّی که دستاورد اهتمام چندین سالة وی و همكارانش در مرکز
تحقیقات موتور بوده است به تفصیل دیدار کردند.
سید مصطفی میرسلیم در حوزههای اجتماعی ،ورزشی و علمی مسئولیتها و افتخاراتی داشتهاند که اهم آنها
چنین است.
 .1عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،از سال  1354تاکنون؛
 .2عضو حقیقی شورای عالی انقالب فرهنگی ،1376-1368 ،و از  1375-1372به عنوان دبیر این شورا؛
 .3ریاست فدراسیون نجات غریق و غوّاصی ایران ،1396-1368 ،و هماکنون عضو هیأت رئیسة آن؛
 .4مدیرعامل بنیاد دایرۀ المعارف اسالمی1373-1368 ،؛
 .5معاون فرهنگی-اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام از 1378؛ تا ...
 .6عضو مؤثر شورای مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیك دانشگاه تهران ،از بدو تأسیس تاکنون؛
 .7عضو مؤسس ستادهای تخصصی رؤیت هالل در کشور و مروّج و حامی آن و نخستین کسی که در
کشور به برگزاری همایشهای علمی -فقهی در این زمینه اهتمام جدّی ورزید ،از  1368تاکنون؛
 .8حامی جهانی نجات غریق از سوی فدراسیون بینالمللی نجات غریق ،از  1374تاکنون؛
 .9جایزۀ کتاب سال جمهوری اسالمی در 1368؛
 .10جایزۀ کتاب جهاد دانشگاهی در 1369؛
 .11جایزۀ بهترین کتاب علمی و فنی در 1390؛
 .12مدیر برگزیدۀ صنعت در موتورسازی در 1395؛
 .13تسلط کامل به زبانهای انگلیسی ،فرانسوی و عربی.
او در حال حاضر با حكم مقام معظم رهبری ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام (از  )1375و رئیس هیأت
امنای بنیاد دایرۀالمعارف اسالمی (از  )1362است و از مسئولیتهای فعلی وی میتوان به ریاست کمیسیون
زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص ،عضو هیأت عالی نظارت آن ،ریاست شورای مرکزی حزب مؤتلفة اسالمی،
ریاست هیأت مدیرۀ مرکز تحقیقات موتور ایران اشاره نمود.
از میرسلیم آثار متعددی ،اعم از کتاب ،مقاله (بالغ بر  50عنوان با نمایة بینالمللی) و خطابه ،منتشر شده و در
مجامع مختلف علمی -فنی و فرهنگی ،شامل همایش و اجالس ملّی و بینالمللی ،شرکت کرده است که در
اینجا صرفاً به ذکر تعدادی از تألیفات مهّم وی اشاره میشود:

