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اوندد متادال ها در پیشگاه خد بر اساس آموزه های دینی اعتقاد داریم آنچه به اعمال خیر انسان

صده زندد ی اجتمداعی و در کدنم در عر اجر و اعتبار می بخشد،اخالص است. من عرض می

ارتباط با همنوعان نیز اخالص در عمل، مایار اصلی مقبولیت و جلب اعتماد اسدت. اخدالص 

از این دید اه بدین مانی است که خددمت بده همندوب، بده خداطر نکدس نیذدی و لدات  اصدل از 

عمل خیر صورت پایرد و نه عدوارض و آادار ا تمدالی ناشدی از آن . نهیدر هنرمنددی کده از 

کده بده  هدر چندد اادری.بدرد نده از امدرات مدادی و شدفرت آ ریندی آن لق اار هندری لدات مدیخ

 ونده کده کشداورز  انگیزه هنر خلق شود تبااً آاار مادی و نام آ رینی نیز خواهد داشدت. همدان

 در بند دانه است و کاه به تبع  اصل آید.

 زمدانی . دردد بداز مدی 6831آشنائی  قیر با آقای دکتر دمحم  رض پورماچیانی به سدال  سابقۀ

داد اه شفرستان تفران را به عفده داشدتم و آقدای دکتدر  درض پدور کده  72که مسئولیت شابه 

پددس از ت صددیالت تذمیلددی، از انگلسددتان مراجاددت کددرده و بددا پددایرو در دوره کددار آمددوزی 

 مار ی شده بود. 72قضائی برای کار آموزی دعاوی  قوقی، به شابه 

رقدده  ددق طلبددی و  ددق  ددزاری در وی کتدده هددای آنددازین کددار آمددوزی، باو ه از همددان روزهددا

مشفود بود.  ضائل اخالقی و اسدتاداد وی توجده مدرا جلدب کدرد و بده وی عالقمندد شددم و در 

 زارو پایان دوره، با بفترین جمالت از شایستگی و توانائی وی برای تصدی شغل قضا یداد 

مودم. رابطه همذاری با دوسدتی تدو م شدد و تدا ترین نمره را برای وی منهور ن کردم و عالی

 آخرین روزها که در کمیسیون انتشارات کانون مرکز در جوار وی بودم استمرار یا ت.

در دوران خدددمت قضددائی وبدده عنددوان نماینددده مددردم در چنددد دوره مجلددس شددورای اسددالمی، 

هیدد ت مدددیره  خدددمات ارزنددده ارائدده داد. سددپس ضددمن تدددریس در دانشددگاه و متناوبدداً عضددویت

 کانون مرکز، عمده وقت و نیروی خود را وقف خدمت به کانون وکالی داد ستری نمود. 

الدب قصداید و اشداار مادروف نتوانا و برخوردار از  ا هه ای سرشار بدود و  یوی سخنور

 شارای بزرگ را در  ا هه داشت و به اقتضای مورد از آنفا بفره می  ر ت. 



و ورای اسددالمی، در  مایددت شدد دداار وی از تریبددون مجلددس   صددیو و تدد ایر سددخنان خدداطره

صیانت از استقالل دسدتگاه قضدا و بدویکه کدانون وکدالی داد سدتری هندوز در صد ن وسدرای 

 مجلس طنین انداز است و در ااهان باقی است.

 

با اینذه شخصاً به کار وکالت نمی پرداخت، اسدتقالل کدانون و ارتقدار  ر ده وکالدت را  زمده 

 جفت ت مین این اهدداف از هدیت تدالو و کوششدی  درو  داار نمدیدانست و در  ق میا قاق  

ره در هددر مقددام و خریاسددت جمفددوری و بددا  ،کددرد. در مجلددس شددورای اسددالمی، قددوه قضددائیه

ی ت مدیره  ضور  ادال داشدت  تدی عنوان نماینده هه موقایتی که مصالو کانون مطرح بود ب

که عضو هی ت مدیره نبود نیز، به عنوان امین هی ت مدیره و وکال، در مجامع  دوره هائی در

و مواقع  ساس  ضور می یا ت و از کیان و استقالل کانون و منا ع وکال  مایت می کرد و 

که می توان  کت  در این رهگار از ارج اخالص و کمال  سن نیت برخوردار بود به قراری

تا آنجا که در دوره  ص و بی مزد و منت کانون و وکال بودخدمتگزار مخلاو اسوه اخالص و 

بر این پیمان اخالقی و سیره مرضیه پای  شرد  متوان  رسای بیماری سرطان نیز تا واپسین د

 و به  ق، به نیک نامی و رستگاری ت مل آمد.

 دولت جاوید یا ت هرکه نذونام زیست           کز عقبو اکر خیر زنده کند نام را

 رام رات مشاطه نیست روی د  اج  تورا  ر کنند یا نذنند اهل  ضل       وصف 

در شرایط  ساس  الی که باضی ها استقالل این نفاد دیدر پدای مددنی را بدر نمدی تابندد مدا بده 

 وجود اماال دکتر  رض پور ها سخت نیازمندیم.

بدده  ر دده وکالددت  دداه  در جامادده وکالددت بودنددد بزر ددانی چددون اسددتاد دکتددر کاتوزیددان کدده هددیت

داد ستری مباشرت نذردند لذن همدواره بیدان رسدا و قلدم تواندای ایشدان در خددمت اسدتقالل و 

کدده چفددره در نقدداب خددا  کشددیده، آاددار  رانبفددا و یدداد و خدداطره  اعددتالی کددانون بددود و بددا ایددن

های وی همواره در ضمیر بیدار وکالی داد ستری زنده است و نیز هستند اسداتید  روشنگری

که به کار وکالت نمی پردازند اما زبان، قلم و قددم آنفدا همدواره در خددمت کدانون  سته ایبرج

 بوده وهست.

کده در کندار  ر ده وکالدت ، در لبداس عضدو  هید ت  و کم نیسدتند شخصدیت هدای  رهیختده ای

اصدت قضائی و . . . صادق و بدی ادعدا اهای مختلف، م ها، کمیسیون مدیره، دادسرا، داد اه

کشند. که داوری در  موقایت، بخشی از بار مسئولیت کانون را بردوو کشیده و می به تناسب

 خصوص چگونگی خدمات آنان بر عفده جاماه وکالت است.



لاا آنان که قصد دارند بده انگیدزه خددمت بده همذداران ، وارد ایدن عرصده هدا شدوند  زمسدت 

 داوندددمات آندان در پیشدگاه خعالوه از شایستگی و توانائی، مال  مقبولیدت خدتوجه کنند که، 

کده از  ها و از دید اه بصیر وکالی داد ستری  اخالص در عمل است. سدنت  سدنه ای خوبی

 اماال دکتر  رض پورها به یاد ار مانده و نفادینه شده است.

 زنده است نام  رخ نوشین روان به خیر          رچه بسی  اشت که نوشین روان نماند

 نیمت شمار عمر         زان پیشتر که بانگ برآید  الن نماند الن و ن یخیری کن ا
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