


 8 صبح 15 آبان - تهران
برداشــت یــک: جلــوی در دانشــگاه ایســتادم بــرای 

راهنمایــی ، بچــه هــا یکــی یکــی بــا چشــم های 
پــف کــرده و خــواب آلــود از ماشــین هــا پیــاده 
میشــن و بــه ســمت مــن که بــا کولــه بــه دیوار 
تکیــه زدم میــان.و بــی توجــه کنــار مــن منتظر 
مــی موننــد کــه بــا لبخنــد مــن روبــرو میشــن.

بهشــون ســام میکنــم و توضیــح میــدم کــه چــه 
ســاعتی راه مــی افتیــم و دعوتشــون میکنــم اگــر دوســت 

دارن بــرن دفتــر بســیج کنــار دوســتامون کــه دارن کار پشــتیبانی رو 
انجــام میــدن )از همینجــا خــدا قــوت!(

برداشــت دو: ســاعت ۷:۴۵ رســیدم دانشــگاه...من کــه هنوز خــواب آلود 
بــودم ،بــا نســیم خنک صبحگاهــی تقریبــا ســرحال شــدم. اول از همه 
بــه مــزار شــهدای گمنــام دانشــکدمون رفتــم و فاتحــه ای خوانــدم و 
عــرض ادب کــردم ،بعــد بــا ذوق اینکــه دوســتامو میبینم رفتم ســمت 

دفتــر بســیج ؛ و بعــد از اون آمــاده ی حرکــت شــدیم...
9شب 15 آبان-آبعلی

برداشــت یــک: تقریبــا همــه خســته ایــم. ظهــر بــه محض رســیدن به 
ویــا بــا خســتگی راه و ترافیکــی کــه تحمــل کــرده بودیــم، بــدون 

اســتراحت بعــد ناهــار و نمــاز آماده شــده بودیــم  بــرای کاس اول 
)کار صحیــح تشــکیاتی(.اما بــه لطــف چــای هایــی که دوســتای 
تشــکیاتی مــون تــوی کاســه ریختــن برامــون ، نشســتیم و با هم 

مســتند انقــاب جنســی میبینیم.بچــه ها خیلی ســریع با هــم رفیق 
شــدن انــگار ده ســاله باهم دوســتن!

برداشــت دو:باالخــره رســیدیم محل اســکان،بعد از نماز و ناهــار و کمی 
ــرای اولیــن کاس اردوی تشــکیاتی،که  اســتراحت حاضــر شــدیم ب

الحــق بچها تشــکیاتی عمــل مــی کردند. .
12 ظهر 16 آبان-آبعلی 

 برداشــت یــک: گــره هــای کــوری که 
بعــد کاس جریــان شناســی سیاســی 

بــاز شــدند و بــه تبــع اون کلــی ســوال 
هــم تــوی ذهــن بچــه هــا ایجــاد شــده . 

امــا همــه دارن کمــک میکنــن باهــم بــال درســت کنیم.هرکــس یه 
جــای کار رو گرفــت وکار تشــکیاتی شــکل گرفــت .نتیجــه کار  هــم 

شــد بــال کبابــی هــای خوشــمزه رفیــق پــز!
ــاده  ــی، از ج ــی سیاس ــان شناس ــد از کاس جری ــت دو: بع برداش

سرازیرپوشــیده شــده از برگهــای پائیزی ســه رنگــش رفتیم پائین 
و رســیدیم محــل اســکان.باز نشســتیم پــای گفت و گــو. بحث 
ــای داغ  ــال ه ــد،همزمان ب ــه داغ ش ک
ــه  ــتان تهی ــت دوس ــه زحم ــه ب ــم ک ه

ــی !! ــود رســید...چه بال شــده ب

3بعدازظهر16 آبان-آبعلی
ــنیدن  ــه ش ــه همیش ــد ک ــک: هرچن ــت ی برداش
ــا  ــه جغرافی ــز زدن ب ــارش گری ــخ و در کن تاری
ــخ  ــه می ــا االن هم ــود ام ــخت ب ــون س برام
ــون  ــته کشورش ــای گذش ــتن پ ــوب نشس ک
ــا غــرب کــه از خیلــی  و مشــکات عدیــده ب

ــته... ــود داش ــا وج ــن حرف ــر از ای قبلت
برداشــت دو: تاریــخ و جغرافیــا بــه واســطه اســتاد 

کنــار جایــری برامــون شــیرین تــر شــد..و  در 
ــوخی و  ــم ش ــی ه ــون گاه ــت هام صحب

خنــده چاشــنیش مــی شــد.
ساعت5 عصر16 آبان-آبعلی

برداشــت یــک: صــدای اذان مغــرب کــه 
تــوی کاس پیچیــد ، آقــای قاســمی کاس  

خودشون رو متوقــف کــردن کــه نمــاز اول وقــت خونــده بشــه 
هــم جلــو ایســتادند کــه هــم نمــاز اول وقــت باشــه و هــم جماعــت !

ــا  ــود ام ــیرین ب ــذاب و ش ــون ج ــانه برام ــه موضــوع رس ــد ک هرچن
شــیرینی نمــاز بیشــتر به جونمــون مینشســت خب!

ــه ای از کاس  ــد دقیق ــوز چن ــت دو: هن برداش
اســتاد قاســمی ســپری نشــده بــود کــه صدای 
اذان پخــش شــد و نمــاز اول وقــت را بــه 
ــه هــر دو درس  جماعــت خوندیــم.)در واقــع ب
دنیــوی و اُخــروی رســیدیم(. چــی بهتــر از ایــن !!!

1 ظهر17 آبان -مسیربازگشت به  تهران
برداشــت یــک: امــروز بچــه هــا تــوی کارگاه چالــش هادرتیــم هــای 
ــی کشــور و  ــاره مشــکات اصل ــت درب ــه صحب ــری ب ــا ســه نف دو ی
زنــان پرداختنــد و در حــد تــوان ســعی کردنــد منشاشــون رو پیــدا 
کنند.ناگفتــه نمانــد کــه صحبــت هــای مقــام معظــم رهبــری چــراغ 

راهشــون بــود در پیــدا کــردن پاســخ مناســب!
هنــوز هــم صحبــت هــای بچــه هــا دربــاره موضوعــات تــوی اتوبــوس 
ادامــه داره...زمانــی تــا پایــان اردو نمونــده امــا دوســتی و صمیمیــت 

شــکل گرفتــه بیــن بچــه هــا بــه ایــن زودی تمــوم نمیشــه!!
 برداشــت دو: بــه گــروه هــای ۳ و ۴ نفــری تقســیم شــدیم و شــروع 
ــا  ــه ه ــان و... ! بچ ــه، زن ــکات جامع ــی مش ــه یاب ــه ریش ــم ب کردی
ــاره  ــا هــم درب ــا هــم صمیمــی شــدن و خیلــی جــدی ب حســابی ب
ــه  ــف ک ــی حی ــد ، ول ــت میکردن ــوع صحب موض
دیگــه وقــت رفتــن شــده و بایــد کــم کــم 
ــن  ــت بشــیم؛ولی خــوب ای ــاده حرک آم
ــازه  ــداره اینجــا ت ــاب آشــنایی انتهــا ن ب

ــه...... ــروع و اول راه ش
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بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری ست که شکوفه های آن بوی بهــار 
وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد.

امام خمینی )ره(

بسیج دانشجویی دانشکده شریعتی

دوهفته نامه آذر ماه 1398
هفته بسیج بر همه بسیجیان اسالم مبارک باد.

در روزهــای اخیــر شــاهد اتفاقاتــی چــون دونرخــی 
ــه در حــال  ــم ک ــرژی بودی ــای ان ــل ه گشــتن حام
ــه بنزیــن، اجرایــی شــده  ــوط ب ــاز اول مرب حاضــر ف
اســت. ایــن طــرح از ابعــاد مختلفــی نیازمند بررســی 

مــی باشــد.
ــن طــرح براســاس  در بخــش اول، ســوال، باطــن ای
ــرای  ــام موجــود ب ــار و ارق قوانیــن و هــم چنیــن آم
ــون  ــر اســاس قان ــزوم اجــرا مــی باشــد. ب بررســی ل
در ســند ششــم توســعه، دولــت مکلــف بــه رســاندن 
بنزیــن بــه قیمتــی نزدیــک بــه قیمــت هــای موجود 
در منطقــه شــده بــود. در مجلــس نیــز برای ســهمیه 
بندی پیشــنهادات مختلفــی از جمله ســهمیه فردی 
بــه جــای ســهمیه بــر اســاس ماشــین و یــا میــزان 
ســهمیه مطــرح شــد کــه هیــچ یــک رای نیــاورد. در 
نهایــت، شــورای عالــی اقتصادی ســران قوا، شــورایی 
کامــا قانونــی، در شــهریور مــاه بــه جمــع بنــدی در 
اجرایــی شــدن طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن رســید 
امــا در بــاب چگونگــی اجــرا تصمیمــی حاصل نشــد.

حــال بــه بررســی ایــن طــرح از زمــان اولیــن اجــرا 
میپردازیــم .

در ســال 8۵ کارت ســوخت بــرای اولیــن بــار طراحی 
و ســهمیه بنــدی آغــاز شــد. در ایــن زمــان، مصــرف 
ــزار  ــون و 600 ه ــه در حــدود ۷۳ میلی ــن روزان بنزی
لیتــر بــوده اســت. ایــن طــرح پــس از اجــرا ســبب 
نزولــی شــدن ســیر مصــرف شــد بــه گونــه ای کــه 
مصــرف در ســال 86 بــه چیــزی حــدود 66 میلیون و 
200 هــزار لیتــر در روز نــزول کــرد. پــس از هدفمند 
ــن در  ــه هــا در ســال 89 ،مصــرف بنزی ســازی یاران
ســال 90 بــه ۵9 میلیــون و 900 هــزار لیتــر رســید. 
در ســال 9۴ کارت ســوخت حــذف گشــت و در ایــن 
زمــان مصــرف روزانــه ۷1 میلیــون لیتــر بــود ) بــه 
دلیــل صرفــه اقتصــادی در مصــرف بنزیــن پــس از 
گذشــت چنــد ســال ( و در ســال 9۷ ایــن رقــم بــه 

91 میلیــون و ۷00 هــزار لیتــر در روز رســید. 
در ســال جــاری ارقــام از بــاالی صــد میلیــون بــودن 
ایــن مصــرف خبــر مــی دهنــد.در کنــار ایــن آمــار، 
ــه قیمــت بســیار  ــا توجــه ب قاچــاق ســوخت نیــز ب
باصرفــه آن بــرای فــروش در کشــورهای اطــراف در 
حــال افزایــش بود.بــا توجــه بــه نــکات، قانونــی بودن 
ایــن طــرح و نیــز لــزوم اجــرای آن بــر همگان آشــکار 

اســت.
در بخــش دوم، مســاله، طریقــه اجــرا و زمــان اجــرای 

ایــن طــرح اســت کــه بســیار جــای تامــل دارد. در 
ــت  ــتور کار دول ــدی از دس ــهمیه بن ــال 9۴ ،س س
حــذف شــد و روحانــی در توییتــی نوشــت : » بنزیــن 
دو نرخــی ایجــاد فســاد مــی کــرد و بــه همیــن دلیل 
آن را تــک نرخــی کردیــم«! بــا توجــه بــه ایــن جمله، 
ــه ایجــاد فســاد  ــم ب ــت در حــال حاضــر تصمی دول
گرفتــه اســت ؟ و یــا در آن زمــان بــر پایــه لجبــازی 
هــا بنزیــن را تــک نرخــی کــرده اســت ؟ضربــه هایی 
کــه از بیــن رفتــن ســهمیه بنــدی بنزیــن بــر کشــور 
ــراورد شــده  ــارد ب ــزار میلی ــل ۴0 ه وارد کــرد حداق
اســت ؛ دولــت بــا چــه دلیلــی ایــن ضربــه ســنگین 
ــات  ــن تناقض ــت ؟از ای ــرده اس ــور وارد ک ــر کش را ب
ــس  ــور در ســخنان ریی ــه وف ــه ب ــواره محــرز ک هم
جمهــور یافــت میشــود بگذریــم ، بــه نحــوه اجــرای 

ایــن طــرح مــی رســیم.
روحانــی یــک هفتــه قبــل، در جمــع مــردم یــزد، از 
ــا ۵۳ میلیــارد  ــزرگ ب کشــف یــک میــدان نفتــی ب
ــان کــه  ــن زم ــی دهــد! در ای ــر م بشــکه نفــت خب
ســهمیه بنــدی بــه تصویــب رســیده اســت و دولــت 
اجــرای ایــن برنامــه را در دســتور کار خــود داراســت، 
بــه جــای اطــاع رســانی ســهمیه بنــدی و توضیــح 
ــی از  ــت ناش ــرح، عصبانی ــن ط ــب ای ــل تصوی دالی
ــوه  ــکان فاســد خــود و عملکــرد ق دســتگیری نزدی
ــات ،  ــام مصاحب ــد!در تم ــی کن ــراز م ــه را اب قضایی
اعضــای کابینــه از عــدم گــران شــدن بنزیــن خبــر 
مــی دهنــد و مــردم را بــه عــدم نگرانــی دعــوت مــی 

کننــد.
ســاعت صفر بامــداد 24 آبــان 1398 
ســهمیه بنــدی بنزیــن اعــام مــی 
ــک  ــا ی ــی! تنه ــچ توضیح ــود،بدون هی ش
ــن  ــرای ای ــری در اج ــر کوتاه...غافلگی خب
طــرح بــه چــه معناســت ؟دولــت واکنــش 

مــردم را پیــش بینــی نمــی کــرد ؟
ــچ ،  ــت را کــه نمیشناســد هی ــت صداق چــرا دول

ــد ؟ ــی گوی ــز م دروغ نی
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه چــرا دولــت ســهمیه 
ــرده اســت؟  ــان ک ــن را همزم ــی بنزی ــدی و گران بن
ــد  ــون ۵0 درص ــده اکن ــدی ش ــهمیه بن ــن س بنزی
گــران شــده اســت و از هــزار تومــان بــه 1۵00 
ــا ســهمیه  رســیده اســت.دولت نمــی توانســت تنه
بنــدی را پیــش بگیــرد و برای اســتفاده مــازاد قیمت 
بیشــتری تعییــن کنــد ؟ دلیــل ایــن کار چــه بــوده 

ــه جــز هــدف عصبــی کــردن مــردم چــه  اســت ؟ب
ــد برداشــت شــود؟ چیــزی مــی توان

از ایــن بخــش مبهــم کــه رد شــویم ، به بخش ســوم 
می رســیم، دلیــل حمایــت رهبری.

در ایــن چنــد روز هجمــه هــا بــه ســخنان ایشــان به 
گــوش همــه مــان رســیده اســت. مشــکلی کــه در 
ایــن بخــش وجــود دارد ســعی در گنجانــدن رهبــر و 
ــت!  ــان اس ــایق خودم ــل و س ــان در عق سخنانش
ــرای  ــد ب ــی توان ــه م ــد نکت ــه چن ــردن ب ــه نک توج
ــا را در شــناخت فضــای موجــود دچــار  همیشــه م
مشــکل کند.شــورایی کــه در بخــش اول ذکــر شــد 
بــه دســتور رهبــری شــکل گرفــت و بــه گفتــه خــود 
ایشــان تصمیمــات ایــن شــورا را نیــازی نیســت بــه 
ایشــان اطــاع دهنــد و ســریعا بایــد اجرا کننــد چون 
ــر در  ــت؟ رهب ــار چیس ــال انتظ ــت. ح ــوب اس مص
مقابــل یکــی از مصوبــه هــای ایــن شــورا بایســتند و 
بگوینــد قانــون را قبــول ندارند ؟ حــال آن کــه درباره 
ــی را صبــح جمعــه مطــرح  ــز نکات ــه اجــرا نی طریق
کردنــد و متذکــر شــدند کــه پرداخــت وجــوه قبــل 

از اجــرا بهتــر بــود!
مــورد بعــدی ایــن اســت کــه تســویه حســاب هــای 
سیاســی بــدون توجــه بــه منافــع ملــی کشــور مــی 
توانــد آن کشــور را بــه مــرز نابــودی برســاند. واکنش 
رهبــری ســبب خامــوش شــدن آتــش تســویه 
حســاب هــا و دوگانــه نشــدن کشــور و عــدم وقــوع 

ــد. ــی ش ــگ سیاس جن
بــا ایــن همــه، عقــب نشــینی در برابــر آشــوبی کــه 
ــا و  ــی ه ــل شــده اســت و خراب ــه اغتشــاش تبدی ب
کشــته هــای آن از فتنــه 88 و 96 بــا توجــه بــه بــازه 
هــای طوالنــی تــر، بیشــتر اســت، چــه معنایــی مــی 
دهــد ؟ ســکوت رهبــری و یــا مقابلــه بــا قانــون چــه 
پیامــد هایــی خواهــد داشــت ؟جــان و مــال و ناموس 
ــه ســوریه  ــل ب ــود ؟ تبدی ــان خواهــد ب ــردم در ام م

نشــدن ایــران را چــه کســی تضمیــن مــی کنــد ؟
ــاید  ــت ش ــا دول ــه ب ــا مقابل ــری و ی ــکوت رهب س
بیشــترین میــزان محبوبیــت را بــرای ایشــان در پــی 
داشــت، امــا شــاید برایتــان تعجب آور باشــد کــه اگر 
رهبــر ایــن واکنــش هــا را نشــان مــی دادنــد شــما 

بــه راحتــی در حــال خوانــدن ایــن 
ــد ...! یادداشــت نبودی

یک پیشنهاد: 
برای فاز دو آبجوش بذارید ممنون.

سام. لطفا در طبقه پایین ساختمان ترنج 
مثل ساختمون فاز یک تعدادی صندلی 

بذارید....
خیلی اوقات دانشجوها بدلیل نبود صندلی
 روی پله های این ساختمون میشین که 

باعث سد معبر میشه!  

ممنون که غذاهای سلف رو دو منو کردید....

وضعیت سرویس بهداشتی های دانشکده 
مناسب خانومها نیست.

شاهدبودم چندبار سوسک و مارمولک تو 
سرویس ها هست!

بهتر میشد اگه سیستم های تهویه قویتر و 
شکل ظاهری سرویسها و بهداشتشون رو ارتقا 

بدن....

از این پس میتونید
 انتقادات، پیشنهادات و نقطه نظرات 

خودتون درباره مسائل و زندگی 
دانشجوییتون در دانشگاه رو

 yamahdi13313@به آیدی 
  )تلگرام و بله( 
 ارسال کنید تا

 در این ستون که به شما و حرف هاتون 
اختصاص داره، چاپ بشه.

  
 منتظر پیام هاتون هستیم):

زینب شریفی
رشته مهندسی نرم افزار

شما هم دانشگاهی عزیز):
هررشته ای):

مهدیه محمدی راد- مهساسادات نوری
رشتـه نرم افزار- رشتـــه نقاشــی تشکیالت با طـــعم رفاقت
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دو روایت از اردوی تشکیاتی آبعلی

به وقت محلی تهران



  

راه های ارتباطی با بسیج دانشجویی و نشریه خط کش:
دانشکده شریعتی، فاز ۳،دفتر بسیج دانشجویی

شماره تماس:021۵۵0۳۳۳00
نشانی در شبکه های اجتماعی)تلگرام، اینستاگرام،بله و سروش(:

    basij_uni_shariaty@
 برای ارسال مطالب و انتقادات و پیشنهادات:

 به آیدی@yamahdi13313  مراجعه نمایید.

درمیــان ایــن همــه حــرف هــای ناامیــد و 
ــی از  ــه بوی ــی ک ــرف های ــده ،ح ــف کنن تضعی
گذشــته هــای دور و دوران جاهلیــت مــی دهند، 

ــی؟ ــرم میکن ــی گ ــه چــه قوت ــت را ب دل
شــنوی  مــی  زن  ضعــف  از  حــرف  وقتــی 
چطور؟انــگار مــی خواهنــد چیــزی را از بیــرون 
ــت  ــه در درون ــال آنک ــد ح ــن کنن ــو تلقی ــه ت ب
نیــروی عظیمــی نهفتــه مانــده. زن هــا اینجورها 
هــم نیســتند! از مــا قبــول نمــی کنیــد؟ اگــر از 
ــا  ــامی، ب ــاب اس ــام انق ــم و ام ــن عال بزرگتری

ــش بشــنوی چــه طــور؟ ــه عظمت هم
ــه اش  ــی در صحیف ــام خمین ــوان ام ــط بخ فق

ــد... ــی گوی ــخن م ــان س ــاره زن ــه درب چگون

ــان  ــه ت ــا کردند،هم ــت م ــه مل ــی ک »در نهضت
ماحظــه کردیــد کــه زنهــا پبــش قــدم بودنــد.

ــتر از  ــاب بیش ــن ب ــا در ای ــت زنه ــه فعالی بلک
فعالیــت مردهــا بود،بــرای اینکــه همیــن خواهــر 
ــوپ و  ــل ت ــا  و در مقاب ــد در خیابانه ــا ریختن ه
تانــک تظاهــر کردنــد و مشــت گــره کردند،ایــن 

ــرد. ــدان ک ــان را دوچن ــا را، قدرتش مرده
 وقتــی مردهــا ببیننــد کــه خانــم هــا آمدنــد در 
مقابــل تــوپ و تانــک ،آنهــا بیشــتر اقــدام مــی 
کننــد و مــا دیدیــم  کــه ایــن خواهرهــا در ایــن 

نهضــت یــک ســهم بســیار بــزرگ داشــتند.

ــد  ــش داری ــما در پی ــه ش ــی ک ــن نهضت االن ای
و بایــد تشــکر کنیــم از خانــم هــا کــه در ایــن 
ــک  ــتند و ی ــخی داش ــدم راس ــک ق ــت ی نهض
کمــک بزرگــی بــه ملــت کردنــد. ایــن خانــم هــا 
بودنــد کــه وقتــی بــه خیابــان هــا و کوچــه هــا 
ریختنــد و فریــاد زدند،تشــییع کردنــد، تشــجیع 
کردنــد مردهــا را  و قــدرت هــای آنهــا را چنــد 
ــه  ــر اینک ــاوه ب ــما ع ــذا ش ــدو له ــل کردن مقاب
ــم  ــرن را ه ــد، دیگ ــد کردی ــان را قدرتمن خودت

ــد.« ــد کردی قدرتمن
امــام خامنــه ای نیــز همچــو امــام خمینــی بــر 
ــخنان  ــه در س ــر جامع ــان ب ــذاری زن ــر گ تاثی

ــد: ــرده ان ــد ک ــا تاکی ــا و باره خــود باره
ایــن  مطلــب  »تنهــا 
ــی از  ــان نیم ــه زن نیســت ک
جمعیــت کشــورند، نبایــد 
ــم  ــه چش ــه ب ــن قضی ــه ای ب
کمیــت نــگاه کــرد. بلــه، 
زنــان نیمــی از جمعیــت 
زن،  تاثیــر  امــا  کشــورند 
تاثیــر ایــن نیــم جمعیــت در 
سرنوشــت کشــور آن وقتــی 
ــد در سرنوشــت  کــه بخواهن
ــی از کل  ــر نیم ــش از تاثی ــد بی ــت کنن دخال

جمعیــت در سرنوشــت اســت.
ــر از اینهاســت اگــر  مســئله زن در جامعــه باالت
زنــان در جامعــه بــه فکــری مومــن بشــوند و در 
راهــی قــدم بگذارنــد و علــی رغــم موانــع، آن راه 
را ادامــه بدهنــد، تاثیــر آنهــا بــر روی فرزنــدان، 
ــر  ــک تاثی ــان، ی ــرادران و پدرانش ــران، ب همس

تعییــن کننــده و ســازنده اســت.
زن تنهــا خــود بــه راهــی نمــی رود، مردهــا را در 
آن راه مــی بــرد . اهمیــت تفکــر زنــان در یــک 

جامعــه ، در ایــن اســت.«

خط کش
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معــــرفــی کتــــابزنان همواره پیش قدم

حجــره پریــا روایتــی ســت واقعــی از یــک دانشــجو کــه وارد فضــای طلبگی 
شــده و  بــا شــش دختــر طلبــه در یــک حجــره باهــم بــه درس خوانــدن 

مشــغول انــد.
قضیــه از جایــی شــروع مــی شــود کــه یکــی ازایــن دختــران مقالــه ای بــا 
عنــوان بررســی آثــار آســیبهای اعتقــادی آتئیســتها در فضای مجــازی ایران 
را بــرای پایــان نامــه انتخــاب میکنــد و در فضــای مجــازی بــه مقابلــه با یک 

ســوپر گــروه آتئیســت مــی پردازند.
پــس از ناکامــی گــروه آتئیســت از طریــق گفتگــوی هرشــب، ارشــد اصلــی 
ــر را  ــه آن چنــد دخت ــه صــورت محرمان ــا ب ــران ســفر کــرده ت ــه ای آنهــا ب

شناســایی کنــد.
در ایــن میــان پــای نفــوذی هــا و مامــوران امنیتــی نیــز بــه داســتان بــاز 
مــی شــود. آنهــا بــرای تامیــن امنیــت دختــران طلبــه وارد ماجــرای اصلــی 
داســتان شــده و عوامــل شــکل گیــری گــروه هــای آتئیســت در ایــران  و 
روابــط مشــترک بــا عوامــل خــارج از کشــور را کشــف و روایــت مــی کننــد.

حجــره پریــا، ماننــد دیگــر داســتان هــای ایــن نویســنده، دارای داســتانی 
پرکشــش و هیجــان  انگیــز  بــوده و واقعــی بــودن شــاکله ی اصلــی داســتان 

بــر جذابیــت و بکــر بــودن آن مــی افزایــد.
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