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ها و خالي كردن جيب آنها ايجاد شده و هدف احساس ميكردم اين دانشگاه فقط براي استثمار خانواده. يك زماني از دانشگاه آزاد متنفر بودم

رنج و هاي دانشگاه فرزندانشان به براي تامين هزينه ديدم كههايي را ميخانواده. خواندندبرخي اقوام ما در دانشگاه آزاد درس مي .ديگري ندارد

تحول . هاي منفي را ديدولي پس سالها فهميدم كه نبايد فقط جنبه. هايشان هركاري ميكردندبراي تامين هزينهسختي افتاده و دانشجوياني كه 

يك . استآزاد حد زيادي مرهون همين دانشگاه  ها و حتي طرز حرف زدن مردم تافرهنگ عمومي جامعه ايران و ارتقاي سطح فكري خانواده

ها از زمين تا خانوادهافراد و هاي بوضوح ميديدم كه اصال حرف زدن. سال قبل را نگاه ميكرديم 30روز داشتيم فيلمهاي خانوادگي حدود 

ر تغييرات در جامعه و فرهنگ ايران پيدا داشتم فكر ميكردم كه چه شد كه اينقد. "تر شدهتر و ادبيباكالس"به قول معروف . آسمان فرق كرده

دانشگاه آزاد، تحصيالت دانشگاهي را به نزديك . تواند داشته باشدديدم انصافا و واقعا علتي جز دانشگاه آزاد نمي! پس از كلي تفكرات عميق. شد

يكي از اقوام ما ساكن . توانستند بكنندرگز نميهاي دولتي هرگز و هكاري كه دانشگاه. ستاهاروشهرستانها و به شهرها و . هاي مردم بردخانه

ديدم كه حتي در آن شهر كوچك نيز يك شعبه دانشگاه آزاد وجود دارد كه دختران و پسران آن شهر ميتوانند مي. يك شهر كوچك. نراق بود

هجور بود، دانشگاه آزاد آنجا فعال سال پيش كه قشم يك جزيره كم جمعيت و م 20حدود . مثال در قشم هم مينطوري بود. آنجا تحصيل كنند

. بسياري از دختران و زنان سرزمين ما اگر دانشگاه آزاد نبود هرگز شانسي براي تحصيالت عاليه نداشتند. هاي متعدد بودو داراي رشته

ل بعدي به مراتب بهتر تربيت هايي كه مادران و زنان آن تحصيلكرده باشند، چه تاثير عميقي بر جو خانواده دارند و نسبديهيست در خانواده

هاي از بچه. ميكردندكاري كتك افتادند ويك زماني سطح فرهنگ مردم ما به قدري پايين بود كه مردم براي هرچيزي به جان هم مي. شوندمي

ن اراذل و جوانان هاي مختلف شهري كه متعدد شاهد جوالكاري بود تا محلهكتك اي كه افتخارشان قرار گذاشتن دم درب مدرسه ومدرسه

انداختند كه سالهاي راه ميب كاري و قتلافتادند و كتكپردردسر بود تا روستائياني كه بخاطر يك بز يا گوسفند با بيل و داس به جان هم مي

و زنان جرات نداشتند بدون همراه، بين شهرها شد در ورودي شهرها و روستاها و مناطق خلوت براحتي زورگيري مي .طوالني ادامه پيدا ميكرد

فرهنگ رانندگي و آداب اجتماعي و نريختن زباله در كوچه و . و امنيت در سطح پاييني بوديا حتي مناطق مختلف داخل شهر رفت و آمد كنند 

-همه اين بي .»توحش«را گذاشته بودند عيت اين وض اسم يي كه به ايران سفر كرده بودندهااروپايي .خيابان هم كه ديگر نيازي به تشريح ندارد

- از داخل متن خانوادهواقعا چرا؟ بگير و ببند پليسي و قانوني بوده يا يك حركت خودجوش . رخت بربست به يكباره ها از جامعه ايرانيفرهنگي

بطور  خب اين افراد مطمئنا. باشداالن كمتر خانواده شهري و حتي روستايي هست كه حداقل يك آدم تحصيلكرده و دانشگاهي در آن ن. ها

 .كننداي جلوگيري ميظاهر شده و از بروز چنين حركات زشت و نابخردانهاعضاي خانواده ساير در نقش مشاور و نصيحت كننده  خودجوش

اي از آنها فارغ دهوقتي دقت كنيم متوجه ميشويم بخش عم. ها هم بعضا تحصيالت دانشگاهي دارندفروشها و سبزيحتي امروز راننده تاكسي

اگر انيشتن و اديسون تربيت نكرده ولي در "پس اگر منصفانه به قضيه دانشگاه آزاد نگاه بكنيم بايد بگوييم كه  .التحصيل دانشگاه آزاد هستند

   ."عوض، فرهنگ عمومي ايران را ارتقاء داده


