
 "برگزیده"
 وکیل دکتر رضا مقصودی

کارل پوپر فیلسوف بزرگ انگلیسی_اتریشی جمله ای دارد که"در سیاست و در طبابت هر کس که زیاد وعده بدهد،شارالتان 
 ."است

وعده های با َتنقیح َمناط و مسامحه در تعبیر می توان همین سخن را در مورد تدلیس در وکالت و اغراق در برخی برنامه ها و 
  .عماًل ناممکن نامزدی هیئت مدیره بکار برد

همانطور که در قبول وکالت چون نتیجه دعوی بدست وکیل نیست،دادن وعده فریب و ُخدعه است،در حوزه تبلیغات 
و  کاندیداتوری هیئت مدیره نیز واقع امر آنست که با شرائط حاضر و محدودیت ها،امکانات و قابلیت های موجود انتظار حل

فصل یکباره مشکالت عدیده و رفع موانع بی شماری که برای پیشبرد اهداف عالی این گوهر گرانسنگ وجود دارد،در کوتاه 
  .مدت از واقعیت به دور و وعده آن غیرواقعی و حتی ِشبه تدلیس است

آشکارا رخ می اما می توان از نامزدهای این سمت خطیر و کسوت شریف صفات زیر را که جای خالی اش چندیست 
 :نماید،انتظار کشید

 
 اول:صداقت گفتار،سالمت پندار و درستی کردار

برای احراز این امر به سوابق و کارنامه افراد بنگرید.هیچ مالکی برتر از عملکرد و واکنش افراد،خاصه در تحوالت خطیر و 
َواِل ُعِلَم ِفي  .گردنه های تعیین کننده بازتاب احوال و روحیات درونی آنان نیست حأ

َ ِب اْلأ َجاِل  َتَقُلُّ  .َجَواِهِر الِرُّ
ق که توسط صاحب آن بر  بی شک تکیه بر این مسند عالوه بر ضرورت داشتن تجربه و برخورداری از ایده های ناب و خالُّ

اری های کرسی اثبات نشسته باشد،به ُخلق نیکو،فضائل اخالقی و مکارم انسانی بیشتر محتاج است.ریشه بسیاری از ناهنج
 .کنونی به بداخالقی، عدم پرورش َمَلکات انسانی و رشد صفات ذمیمه برمی گردد

 
 دوم: تواضع،نرمش و مواسات با دیگر هم صنفان

طبع،مناعت روح و کرامت نفس نیست تنها با یک خودسازی بزرگ که حاصل .ظاهر آراسته،اطوکشیده و اشرافی دلیل ُعلوُّ
گاهی و سالمت نفس است می توان نقش مصلحانه ای بر قامت رعنای وکالت رسم کرد.بین آنکس که مانند  بیداری و آ

اسالف این رشته از موقعیت و جایگاه واالی اجتماعی خود برای ارتقاء و تعالی وکالت مایه می گذارد با کسی که از موقعیت 
 !عُدالَمشرَقین استحاضر نمدی برای پیشبرد و بهبود جایگاه خود در اجتماع می بافد،تفاوت و فاصله بُ 

 
 سوم:نداشتن و نخواستن



داشتن و خواستن دو عامل تباه کننده در قبول هر مسئولیت است. داشتن آدمی را محافظه کار و ترسو و خواستن او را بزدل و 
 .چاپلوس می کند.روئین تن شدن در برابر این دو ذمیمه رمز پایداری و بقاء در تحقق نقش های بی بدیل وکالت است

 .آنکه دغدغه سرنوشت وکالت را دارد،باید در برابر این دو وسوسه خطیر و قوی خود را روئین تن کند
 


