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سفر غیررسمی
رئیس جمهور به مشهد

...

یادداشت روز

رئیس جمهور در سفری غیر رسمی و به منظور زیارت بارگاه منور حضرت رضا (ع) به مشهدمقدس سفر کرد .به گزارش تسنیم ،شب گذشته دکتر حسن
روحانی در مسیر بازگشت از کشور تاجیکستان به صورت غیررسمی وارد مشهد مقدس شد؛ این سفر با هدف زیارت بارگاه منور رضوی از سوی رئیس
جمهور صورت گرفت.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

محسن مهدیان

تلفن051 37009111 :

info@khorasannews.com

راز یک شعف
یکم .چه احساسی از دیدن و شنیدن خبر
دیدار رهبری با نخست وزیر ژاپن داشتید؟
احساس عزت همراه با شعف و قــدرت .این
یکحسمعنویاست.اینحسمعنویآدمو
بلکهجامعهرارشدمیدهد.همینجامتوقف
شوید.موضوعمهمتریوجوددارد.
دوم.بهتفاوتدینداریقبلوبعدازانقالبتا
به حال توجه کردید؟ آیا فکر کردید دینداری
فــردی من و شما ربطی به انقالب سیاسی
 57نــدارد؟ یعنی آدم دیندار بعد از انقالب
هم دیــنــدار مانده اســت و آدم بی دیــن نیز
همچنین؟خیر.
اگردقیقترشویدمیگوییدانقالب،57بستر
دین ورزی حداکثری را فراهم ساخته است.
بنابراین دین فردی دوران طاغوت ،تبدیل
به دین اجتماعی شده است و گستره تحقق
توحیدرویزمینوسلوکمومنانهبیشترشده
است .انقالب ،ذکر را از سر سجاده به ساحت
اجتماعکشاندهاست.
حرفدرستیاست.اماماجرافراتراست.
اگر دقیق تر شوید می گویید انقالب سیاسی
 57بستردینورزیاجتماعیراتقویتکرده
استوبسیاریازآدمهادربستریکهعبودیت
جلوه بیشتری دارد ،مومن شده اند .یعنی
بخشیازاهلمعصیتدردورانطاغوتنیزدر
جامعهدینیاهلایمانشدهاندوعاقبتشان
ختم به خیر شده اســت .چون بستر تعبد و
معنویتواخالقفراهماست.
حرف درستی است اما ماجرا باز هم فراتر
است.
سوم .فرض کنید یک نفر قبل از انقالب
دارای سطحی از دیــنــداری اســت و بعد
انقالب نیز همان سطح دینداری را حفظ
کند و نه بیشتر .آیا به نظر شما دینداری این
آدم تغییر نکرده است؟ خیر .او نیز مومن
تر اســت .این آدم نیز تکوینا رشد یافته تر
است .چرا؟ تفاوت این دو را باید در مقایسه
دیــنــداری ذیــل طــاغــوت و دیــنــداری ذیل
اسالم دید.
مــاجــرای صفوان جمال معروف اســت .از
اصحابامامکاظم(ع)بودویکبارشترهایش
را به هارون اجاره داد .امام او را بازخواست
کرد .گفت برای سفر معصیت نــدادم؛ قصد
حجداشت.فرمودآیاعالقهداریهارونسالم
برگرددتاکرایهشترهایترابدهد؟گفتبله.
فرمودبههمینمیزانراضیبهبقایظالمیو
اهلمعصیت.
بههمیندلیلامامخمینیذیلتفسیرروایت
عمربن حنظله می فرماید ،رجوع به طاغوت
ولو بــرای احقاق حق نیز جایز نیست چون
کمکبهاوست.
نتیجهاینکهمومنباانقالبسیاسیخمینی
ودرهمانسطحدینورزیقبلی،بازهمرشد
کردهاست،چراکهزندگیعادیاشبهجای
تقویتطاغوت،بهتقویتحقمنجرمیشود.
حرف درستی است اما ماجرا باز هم و بازهم
فراتراست.
و در نهایت چهارم .برگردیم به دیدار اخیر
رهبری.
تا این جا هرآن چه گفتیم از انقالب و جامعه
دینیبودامافعلامامنیزدردینداریامتموثر
است .انقالب یقظه است و تکانه اما سلوک و
کمال ادامه دارد .رشد انقالب به سلوک امام
وامتوابستهاست.
به عنوان یکی از پارامترهای مهم ،هر میزان
امام جامعه رشد کند یا کماالتش را به ظهور
بیشتریبکشدومعروفیرااقامهکند،جامعه
اهل ذکر و معروف و معنویت بیشتر می شود.
امام یک امت دستگیر از مردم است .رشد او
رشد جامعه است .اقامه او ،یک جامعه را هم
با خودش می کشد و بلند می کند .جامعه ای
که با او سیر کند ،سفر او ،سلوک جامعه می
شود و در هیچ موقفی در تعارض حق و باطل
دچار حیرت نمی شود.
حسمعنویآنروزمنوشماازدیداررهبری،
متکیبهچنینحقیقتیاست.فقطتماشای
معنویتنبود،حقیقتاجامعهرشدمعنویکرد.
هرچند آن روز دقیق تر شدیم وگرنه این حس
وکشش 40سالهاست.
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خروجنفتکشهایحادثهدیدهازآبهایتحتنظارتایران
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از خروج
نفتکش های حادثه دیده از آب های تحت نظارت
کشورمان خبر داد.به گزارش فارس عفیفی پور
گفت:براساسبررسیهایمیدانی،هیچآلودگی
دریاییمشاهدهنشدو ۲۳دریانوردخارجیحاضر
در بندرعباس ،در مرحله طی شدن تشریفات
بازگشتبهکشورشانهستند.ویافزود:نفتکش
«کوکوکا کوریجس» با پرچم پاناما و 21نفر خدمه
روز جمعه به سمت بندر خورفکان حرکت کرد.
نفتکش «فرانت التیر» با پرچم جزایر مارشال هم
اکنون (نیمروز شنبه 25 ،خرداد) در فاصله 36
مایلی از بندر جاسک به سمت محدوده فجیره/
خورفکانکشوراماراتدرحرکتاست.
به گفته عفیفیپور ،یک فروند شناور یدککش
خارجی از طریق دو طناب مهار ،در حال انجام
عملیات یدککشی این شناور به سمت مقصد
است و همزمان عملیات خنک سازی بدنه شناور،
نیزدرطولمسیرادامهدارد.ویبابیاناینکه«آب
هایسرزمینی»تا 12مایلیخطساحل«،آبهای
همجواریاتحتنظارت»درمحدوده 12تا 24مایل
و آب های «منطقه انحصاری اقتصادی» در فاصله
بیش از 24مایلی تعریف میشود ،افزود :نفتکش
«فرانت التیر» از محدوده آبهــای تحت نظارت
ایران خارج شده است.عفیفی پور تصریح کرد :با
هماهنگی صورت گرفته توسط اداره کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان23 ،نفر خدمه این شناور از
بندر جاسک به بندرعباس انتقال یافتهاند تا پس
از طی شدن تشریفات بازگشت به کشورشان ،آن
هابراساسکنوانسیون( MLCقانونکاردریایی)

امشب(دیشب)ازفرودگاهبینالمللیبندرعباس،
عازم دبی شوند.وی اظهار کرد :باوجود این که
نوع کشتیهای حادثه دیده ،تانکر نفتکش بوده و
محمولههای آن ها ریسک باالی زیست محیطی
دارد ،با اقدام به موقع تیمهای امــدادی در مهار
آتشونظارتهایعملیاتی،خوشبختانهآلودگی
دریایی ناشی از نشت فراورده های نفتی مشاهده
نشدهاست.
▪افزایش۱۰درصدی هزینه بیمه نفتکش ها در
خلیجفارس

هزینه بیمه برای کشتیهایی که در خاورمیانه
رفتوآمد میکنند پس از حمله به دو نفتکش
در دریــای عمان در روز پنج شنبه حداقل 10
درصد باال رفته است و با احتمال افزایش بیشتر
درگیر یهای منطقهای باز هم باالتر میرود.
به گــزارش تسنیم ،خبرگزاری رویترز ضمن
اعالم این خبر نوشته است :برخی شرکتهای
کشتیرانی ســفــار شهــای جدید را در خلیج
فارس معلق کرد هاند .نرخ کرایه کشتی برای
نفتکشهایی که نفت را از خلیج فارس به آسیا
میبرند به باالترین حد طی دو ماه اخیر و 13
هــزار دالر در هر روز رسیده است که دو هزار
دالر نسبت بــه روز چهارشنبه بیشتر اســت.
بیمهکنندگان کشتی میگویند ،بزرگ ترین
کشتیهایی که در خلیج فارس حرکت میکنند
تا  200هــزار دالر حق بیمه اضافی بــرای یک
هفته دریانوردی میپردازند که دو برابر چند
روز گذشته است.

•• این همه داد مردم دراومده چرا کسی به داد
مردم نمی رسه؟ درآمــد من یک ونیم میلیون
است اما 950هــزار کرایه و قرض دارم .کدوم
یکی از مسئوالن با  550تومان زندگیش می
گذره؟!
•• برایخریدالستیکپرایدپیش10تاالستیک
فروش رفتم میگن نداریم همه شونم دارن اما
احتکارکردهاندتاکمبشهوگرونکنند.
•• برای حکم جلب سیار بهت مامور نمیدن.
باید خودت بری کالهبردار رو بگیری بعد به
پلیس زنگ بزنی بیان ببرنش! حاال اگه طرف
مقاومت کنه و تو دعوا هزار و یک اتفاق بیفته...
گرفتن کالهبردار کار پلیسه  ،نه اشخاص
حقیقی!
•• 30سالمهبیکارم.نهمیتونمتشکیلزندگی
بدم نه می تونم ماشین بخرم نه خونه .هرجا هم
برایکارمیرمبیمهامنمیکنند.باماهینهایتا
یکمیلیون.
•• من موندم قدیم که گوشی وفضای مجازی
نبود مردم خصوصا جوانان وقت شان را چگونه
تلفمیکردند؟
•• وزیرمحترم نیرو شما که می فرمایید در
پرداخت قبض باید شماره تلفن قید بشه شاید
یکیاصالتوشهرشنباشهیاتلفنبهنامشخص
فوت شده باشه و وراث هم باهم اختالف داشته
باشند .نمیشه که بی برق باشند .حداقل بگین
شماره موبایلی که این روزها در دسترس ترین
چیزاستمورداستفادهشرکتبرققراربگیره.
•• طــرح قــراردادهــای خــریــدوفــروش واجــاره
مسکنبایداصالحاساسیشودوکامالمنسجم
وقانونمندباشد.
•• برخی بازیگران سینما به عنوان افــرادی
مــعــروف بــه شکل علنی بــر پــرده سینما و در
جشنواره ها و شبکه های اجتماعی بدحجاب و
حتیدرمواقعیبیحجابهستند.حالبرخی

احضارسفیرانگلیسدرپیتبعیتکورکورانهلندنازآمریکا
روزگذشتهسفیرانگلستاندرتهران،بهوزارتامور
خارجه احضار شد .به گزارش ایسنا ،این احضار
در پی اظهارات خالف واقع وزیر خارجه انگلیس
در تبعیت کورکورانه و عجوالنه از آمریکا در متهم
کردن کشورمان به دست داشتن در حوادث رخ
داده اخیر برای دو نفتکش در دریای عمان بوده
است .بنا بر این گزارش ،دستیار وزیر و مدیرکل
اروپایوزارتامورخارجهدیروزدرمالقاتباسفیر
انگلیس،شدید ًابهاینمواضعغیرقابلقبولوضد
ایرانی دولت انگلیس اعتراض و با اشاره به اتهام
مطرح شده که بدون ارائه کمترین سند و مدرکی
و تنها در چارچوب سیاست دنبالهروانه لندن از
واشنگتن مطرح شده ،افزود :در جلسه پنج شنبه
گذشته شورای امنیت سازمان ملل نیز هیچکس
به جز انگلیس با این اتهام واهی آمریکا همراهی
نکرد؛ حتی بسیاری از رسانههای بینالمللی
شناختهشده نیز ادعــای آمریکا و انگلیس را به
استناد اظهارات مقامات شرکت مالک کشتی و
ملوانانآنردکردند.
مدیرکل اروپـــای وزارت امــور خارجه با تقبیح





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

بلند قامتان زیر دست و پا وکوچ از خانه به کانکس!


این اتهامات بیاساس و اعــام اعتراض شدید
جمهوری اسالمی ایران ،خواستار ادای توضیح
طرف انگلیسی و تصحیح این موضع شد و افزود:
واکنشهایمردمیعلیهانگلیسناشیازاینگونه
رویکردهای حمایتگرانه این کشور از ادعاهای
بیپایه و اســاس مقامات آمریکایی در مسائل
مختلف از جمله موضوع فوق است و اتخاذ مواضع
واقعگرایانه از سوی دولــت انگلیس منطبق با
واقعیات سیاستهای جمهوری اسالمی ایران و
لزوم تجدیدنظر در رویکرد این کشور را ،یادآوری
میکنیم .به گزارش ایسنا ،سفیر انگلیس نیز در
ایندیداراظهارکرد:مراتبرافور ًابهلندنمنعکس
خواهدکرد.

ایلنا «دونالد ترامپ» در مصاحبه با شبکه فاکس
نیوز با تکرار اتهامات بیاساس خود ،ایران را
مسئول حمالت اخیر به نفتکشها در دریای
عمان خواند و در عین حــال از آمادگی خود
برای مذاکره به شرط آمادگی تهران خبر داد.
وی در اظهارنظری منفعالنه مدعی شد« :ما
میخواهیم ایرانیها را به پــای میز مذاکره
بازگردانیم ...اگر آن ها آماده باشند ،من آماده
هستم ....من عجلهای ندارم».



2.2 M views

معافیت عراق از تحریم خرید گاز و برق از ایران  3ماه
تمدید شد
نگرانی وجــود دارد که در زمــان پیک تقاضای
برق در تابستان در صورت کاهش صادرات برق
از ایران ناپایداری در عرضه و تقاضا ایجاد شود.
پیش از این وزیر نفت و انرژی عراق اعالم کرده
بود :هم اینک هیچ گزینهای مناسب تر از ایران
برای خرید گاز و برق نداریم.
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دیگر به چشمتان هم اعتماد نکنید!

بلند قامتان زیردست وپا!

دغدغه های متفاوت طبقاتی

تا کنون هر وقت عکسی را بــاور نمیکردیم و
میخواستیمتکذیباشکنیممیگفتیمفتوشاپ
است اما اگر ویدئویی منتشر میشد دیگر تقریبا
مدرکی قابل اثبات به حساب میآمد .اما بهتازگی
یک فناوری به نام « »Deepfakeآمده که باعث
میشود دیگر به چشم خودتان هم نتوانید اعتماد
کنید .این فناوری با داشتن عکس شما میتواند
ویدئویی بسازد که در آن چیزهایی بگویید که
روحتــان هم از آن ها خبر نــدارد .این کار خیلی
هم به مهارت پیچیدهای نیاز نــدارد و با دادن
چند عکس به نرمافزار و توصیف خروجی مد نظر
میتوانید ویدئوی تان را بسازید .مثال ویدئویی از
یک سیاستمدار گذاشته و اظهارنظرهایی مخالف
دیدگاهش به او نسبت داده شود .کاربری نوشته:
« این خیلی خطرناکه .چون دیگه تشخیص راست و
دروغ ویدئوها هم به شدت دشوار خواهد بود!»

«مصدومیت تعدادی از ملی پوشان به خاطر
استقبال پرتعداد هواداران»،این عجیب ترین
خبری بود که دیــروز دست به دست شد .روز
جمعه در اتفاقی عجیب پس از پیروزی تیم ملی
والیبال مقابل کانادا ،چند ملی پوش کشورمان
در ازدحـــام هــوادارانــی که به استقبال شان
رفته بودند ،مصدوم شدند .ظاهرا هــواداران
هنگام پیاده شدن بازیکنان از اتوبوس به سمت
ملیپوشان رفتهاند که فشار ناشی از این تجمع
باعث شده سعید معروف از ناحیه مچ پا ،مرتضی
شریفیازناحیهچشموفرهادقائمیهمازناحیهپا
دچار مصدومیت جزئی شوند که البته خوشبختانه
به بازی دیروز رسیدند .کاربری نوشته« :حتی
توی ابراز محبت و دوست داشتن هم مثل بقیه
نیستیم و افراط می کنیم!»

«اگه توی دخل و خرجت کم بیاری از کجای زندگی
ات می زنی؟» .ویدئویی منتشر شده که فردی به
سراغ مردم در مناطق کم برخوردارمی رود و از
آن ها همین سوال را می پرسد و پاسخ مردم هم
جالب است .مثال آقایی می گوید« :حدود دو سالی
می شود که لباس نخریده ام و همه لباس های
کهنه گذشته را می پوشم ».و  . ...اما این ماجرا آن
جایی جالب می شود که این فرد در بخش دیگری
از کلیپ سراغ طبقه مرفهی از مردم می رود و
همین سوال را می پرسد که پاسخ های متفاوت
شان اختالف طبقاتی عجیب جامعه را نشان می
دهد .مثال خانمی می گوید« :با این شرایط لوازم
آرایشی ام را کمتر مصرف می کنم ».یا آقایی
می گوید« :تا قبل از این سالی سه دفعه به سفر
خارجیمیرفتمامااالنشایدهرسالفقطیکبار
بتوانم چنین سفری بروم ».کاربری نوشته« :این
ویدئو نشون میده اقتصاد جامعه ما بیماره !»
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معافیت خرید گاز و برق از ایران برای دولت عراق
سه ماه تمدید شد .به گزارش فارس ،آمریکا برای
دولت عراق تا سه ماه دیگر مجوز داده تا خرید
گاز و برق از ایران را ادامه دهد .عراق به شدت به
خرید برق و گاز از ایران وابسته است و تقاضای
برق در این کشور نسبت به تولید باالست و این

از دختران نوجوان و جوان هم از نوع پوشش آن
ها الگو می گیرند  .سوال این جاست  :چطور
می شود آن دختران را به واسطه نوع پوشش
شانتوبیخکرداماباافرادیکهدخترانازآنها
الگوبرداریمیکنند کارینداشت؟!
•• اکثراختالسکنندگان،پزشکانومهندسان
بی تعهد امروز محصول نظام آموزش و پرورش
به شدت طبقاتی و تبعیض آمیز دیروز هستند.
بیایید یک بــار بــرای همیشه با ایجاد عدالت
آموزشی و با حــذف مــدارس خــاص و ستادی
مشکالت دین و دنیای مردم ایــران را کاهش
دهیم.
•• مخابرات (تلفن ثابت) از طریق پیامک قبض
پرداخت ارسال کرده  ،ماهم پرداخت کردیم
مجدد  10روز بعد قبض چاپی همان مبلغ را به
درمنزلارسالکردهاست.اینناهماهنگیبین
سیستماداریکمیعجیبنیست؟!
•• خانمی هستم بی سرپرست .در یک هتل
دولتی کار می کردم اما بعد ازگذشت هشت
سالعذرمراخواستهاند.بهچهعلتنمیدانم؟
بایکدختردانشجو،اجارهنشینی،اونمتویاین
شرایطسختاقتصادیچهکنم؟درهمینهتل
دولتیآدمهایدیگریهمکارمیکننددرحالی
که بازنشسته اند و حقوق بازنشستگی نیز می
گیرند و به سفره یتیم رحم نمی کنند .تو رو خدا
کمککنید.راهیجزایننداشتم.
•• سریال گاندو از شبکه سه را دیدیم .دیدنی و
تاملبرانگیزهوعالیساختهشده.ارزشدیدن
داره تا بدانی ماموران اطالعات و سپاه چقدر
برایامنیتسرزمینمانتالشمیکنند.خیلی
بهترازفیلمهایبیارزشاست.
•• مخابراتمبلغصورتحسابخدماتدیتارو
از  ۶۰۰تومان به  ۱۲۰۰تغییر داده .خواهش
می کنم منعکس کنید ما امیدمون فقط به
شماستخراسان.

•• بابیادبیبزرگنوشتیدحسنخمینی!واقعا
متاسفم که متهم بانک سرمایه را نوشتید سید
هادی رضوی اما حسن خمینی را با بی ادبی
بدونسیدوآقانوشتید.
•• من سپرده گذار موسسه افضل توس بودم
که زیــر  ۵۰تومان سپرده داشتم  ۲۲تومان
تسهیالت گرفتم ۲۷درصــــد ســود گرفتم
۴۵درصد سود دادم به چه دلیلی سرمایه من
ضبط شــده اســت؟ نمی دانــم اگــر ورشکسته
شده چرا شفاف سازی نمی شه؟ حق من وهمه
افـــرادی که سپرده داشتند همین اســت که
بدانیم .راهنمایی مان کنید به کجا شکایت
کنم؟
•• جناب غفوریان! سلبریتی ها را ما نساختیم،
مسخره بــاز ی هاوفامیل دوستی مسئوالن
محترم وشرایط موجود آن ها را ساختند .در
بیابانکفشکهنهنعمتیاست!
•• تاآنجاییکهمیدانمسفارتخانههرکشوری
جــزو قلمرو همان کشور به حساب می آیــد و
قوانین و آداب و رسوم آن کشور در آن جا جاری
است.
•• جالبه!رفتمبرایکارتهوشمندملی،پولها
کهتماموکمالپرداختشدومراحلکاملشد،
کارمندپیشخوانگفتیکسالطولمیکشه
کهکارتبرسهودرجواباینکهپسچرااینقدر
دولتفشارمیارهبرایثبتنام؟میگهچونجعل
کارتهایقدیمیزیادشده!سوالاینجاست
کهجعلکردنیکبرگهراحتترهیایککارت؟!
•• ما شهروندان خوافی از مسئوالن عالی رتبه
استانمان به ویژه استاندار معزز خواستاریم به
فکر این منطقه محروم و تلفیقی باشند چون نه
فرمانداریداردونهبخشداری.
••  20هــزار تومان تلفن همراه اولــم رو شارژ
کردم در اوج نداری شارژ نشد .زنگ زدم تلفن
پشتیبانیجوابدرستنداد!چراآخه؟

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

گفت و گوی تلفنی آبه با ترامپ پس از بازگشت به توکیو
نخست وزیر ژاپن در گفت و گوی تلفنی با رئیس
جمهور آمریکا وی را از نتیجه سفرش به ایران
مطلع کرد.به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از خبرگزاری کــیــودو ،شینزو آبــه روز
جمعه گذشته پس از سفر دو روزه به تهران به
توکیو بازگشت .او گفته بود حامل پیام هایی
از ترامپ بــرای ایــران اســت که البته با پاسخ
هــای هوشمندانه و منطق غیرقابل خدشه
تهران مواجه شد .در همین حال به گزارش

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

نمابر05137009129 :

کوچ از خانه به کانکس!
«برخیمستاجرانکرمانیبهکانکسنشینیروی
آوردهاند!» این تیتر خبری است که دیروز یکی
از اعضای اتحادیه مشاوران امالک کرمان اعالم
کرد و شبکه های اجتماعی را هم ترکاند .او در
مصاحبه ای اعالم کرد« :خیلی از متقاضیان بخش
مسکن استیجاری که توان پرداخت اجاره خانه را
ندارند ،به دنبال زمین اجاره ای برای برپاکردن
چادر یا کانکس هستند که برای نخستین بار در
شهر کرمان با این پدیده مواجه شده ایم».

نانوای مبتکر
یکی از سختترین شغلها به ویــژه در فصل
تابستان ،شاطر نانوایی بودن است .گرمای داغ
تنورآنهمدرهواییگرمبسیاراذیتکنندهاست
و هر کسی نمیتواند در این شرایط دوام بیاورد.
بهتازگی ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده که
یک نانوای اهوازی برای در امان ماندن از گرمای
طاقتفرسای پای تنور برای خودش وسیله جالبی
اختراع کرده است .او یک بشکه بزرگ قرار داده و
خودش توی آن میایستد و بعد از طریق شیلنگی
که به سرش بسته شده ،آب سرد از باالی سرش
روی بدنش میریزد و او را خنک میکند.
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کارواش شست وشوی گناهکاران!
ویدئویی در فضای مجازی منتشر شده است
که زیر آن نوشته شده« ،پاک کردن گناهان
با دستگاه کارواش در پاکستان!» .البته در
ویدئو مشخص نیست که این فیلم مربوط به چه
زمانی است یا واقعا در پاکستان اتفاق افتاده
یا نه؟ اما در فیلم مشخص است که شخصی
شیلنگ کارواش را دستش گرفته و با خواندن
وردی ،حاضرانی را که روی زمین نشستهاند،
شستوشو میدهد !

