
 وکالت؛مرهمی بر زخمهای کهنه
 وکیل دکتر رضا مقصودی

مسئولیت وکیل از جهت نامالیمت ها و زخمهائی که بر پیکر رنجور اجتماع می نشیند،سنگین و فراتر از دغده ی تأمین نان و 
 .گذران معاش و تنعم و رفاه و آسایش بسان دیگر اصناف است

غرض و عناد با این نهاد پرقدر و قیمت دشمنی کنند،برانند،سرکوب و تحقیرش کنند،بر بگذار بدخواهان آشکار و پنهان از سر 
بال پرتوان عدالتش آتش خشم و کینه زده،توهین و تهمت و افتراء نثارش کنند،نقش بی بدیل و اثرش را انکار و قربانی کردن این 

دستمان را بگیرند،سیلی بزنند،کسانی که باید یاریمان کنند،سد  حرفه را بعنوان نقشه راه دنبال کنند،بگذار آنانکه در این راه باید
راه شوند،بگذار نقش وکیل را در دادرسی کم رنگ یا بکلی به محاق نسیان یا وادی انکار کشانده و بالمآل فلسفه و ضرورت 

 .جوهر وکالت و عناصر ذاتی آن چون استقالل را در نظر مخاطب به شبهه و تردید افکنند
وکیل بتواند با چنین رسالت سنگین در اجرای عدالت و این همه تنهائی در انبوه حمالت بی امان دشمنان دانا و عمل اما اگر 

برخی دوستان نادان که تسلیم را تمکین کرده و منفعالنه از تالش و حرکت و حیات و تپش و زایش بازمانده یا از نقش اصالحی 
ن و لذت و کامجوئی ساخته وکالت غافل و از آن وسیله تفاخر،تکاثر و  ...َتَفرُعن یا تَفنُّ

آری ! اگر بتواند در عصر نتوانستن و غلبه نیافتن،با استفاده از قابلیتهای بی انتهای عنصر ارزنده وکالت؛یک درد از این هزاران 
ای با عطر شوق و شور و  برچیند،خوابی آرام را به چشمان غمبار و ماتم زنده ای بخشد،فضای حزن و اندوه و گریه را در خانه

نشاط و خنده عوض کند،روزنه ای به حق و حق خواهی و عدالت محوری باز کند،اگر بتواند کاری کند که دلی دیگر 
 نشکند،اگر بتواند زندگی ای را از رنج برهاند،یا دردی را تسکین دهد،یا سینه سرخ نزاری را دوباره به آشیانش بازگرداند،آن گاه

..... 
اکامی ها غلبه کرده،زندگی اش بیهوده نخواهد بود و همچنان چون اسالف بزرگش بر تارک افتخارات انسانی خواهد بر همه ن
 .درخشید

 


