
ونا سپاه مقابله با کر
لندن لعنتی

نگاه

آمریکا همچنان در انتظار 
»سورپرایز اکتبر« ترامپ

ثمان�ه اکوان:  هر چه به زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا نزدیک تر می شویم، فاصله 
ترامپ از بایدن در نظرسنجی ها نیز بیشتر شده و 
احتمال پیروزی نامزد دموکرات ها بیشتر می شود. 
ترامپ که تا قبل از اینکه به مناظره انتخاباتی با 
بایدن برود و بعد از آن به کرونا مبتال شود، بخوبی 
راه خود را برای در دست گرفتن کلید کاخ سفید 
هموار کرده بود، با س��رعتی عجیب در حال از 
دست دادن رأی خود در نظرسنجی هاست. با این 
 حال 20 روز تا برگزاری انتخابات باقی مانده و در 
شرایطی که ماه اکتبر به نیمه رسیده، هنوز هم  
زمان برای رونمایی از شگفتانه ماه اکتبر او وجود 
دارد. برخی گمان می کردند س��ورپرایز او تأیید 
واکسن کرونا باشد، تعداد دیگری از تحلیلگران 
ش��کاک اما بر این عقی��ده بودند که خبر کرونا 
گرفتن ترامپ شگفتی ماه اکتبر است و می تواند 
رأی او را در بین طبقات پایین جامعه آمریکا که 
خود با کرونا دست به گریبان هستند، باال ببرد. 
ب��ا این  حال کرونا گرفتن ترامپ و نیمه تعطیل 
شدن کمپین انتخاباتی اش به دلیل مبتال شدن 
تعداد باالیی از همراهانش در تیم انتخاباتی اش، 
کارش را س��خت تر از همیشه کرد و باعث شد 
او پی��ش از موعد و با اصرار زیاد از بیمارس��تان 
مرخص شده و به فکر ادامه سفرهای انتخاباتی و 
مناظره هایش باشد. در مناظره معاونان نامزدهای 
ریاست جمهوری آمریکا اما مایک پنس تقریبا از 
س��ورپرایز ماه اکتبر پرده برداشت و اعالم کرد 
دولت ترامپ قصد دارد تمام ایمیل های کلینتون را 
از حالت محرمانه خارج کرده و در اختیار رسانه ها 
قرار دهد. کمپین ترامپ بعد از آن اعالم کرد غیر 
از ایمیل های کلینتون که جنجال زیادی در سال 
2016 به پا کرده بود، تصمیم بر این شده اسناد 
تحقیقات اف بی آی، از احتمال دخالت روس��یه 
در انتخاب��ات آمریکا و ارتباط کمپین انتخاباتی 
ترامپ با روس ها را نیز منتش��ر سازد تا مردم و 
افکار عمومی متوجه ش��وند دخالت روسیه در 
انتخابات آمریکا، توهمی بیشتر نبوده و به بهانه ای 
در دست دموکرات ها تبدیل شد تا با آن ترامپ 
را در سال های ابتدایی فعالیتش در کاخ سفید 

تحت فشار قرار دهند. 
حاال اما سؤال این است: این ایمیل ها و اسناد 
می تواند سورپرایز ماه اکتبر باشد و نتیجه انتخابات 
را به نفع ترامپ تغییر دهد؟ با گذشت تنها چند 
روز از منتش��ر ش��دن خبر احتمال انتشار این 
ایمیل ها در سایت وزارت خارجه آمریکا توسط 
مایک پمپئو، هنوز واکنش مستقیمی از جانب 
کلینتون یا س��ایر افراد مؤثر در حزب دموکرات 
و کمپین انتخاباتی بایدن به این خبر نشان داده 

نشده است. 
ادامه در صفحه 6

ونا   کر
به توان تعلل

گزارش »وطن امروز« درباره ماجرای بلوکه شدن 
ارزهای صادراتی ایران در عراق  

یان ارزی   شر
یر تیغ تدبیر ز

آزمایش موفق 
ونا واکسن کر

ترامپ: معترضان 
حیوانند!

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( خبر داد

 رئیس جمهور آمریکا خواستار برخورد شدیدتر
با معترضان به نژادپرستی شد

 کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی به سر می برد
طی 24 ساعت 257 نفر از هموطنان جان باختند

تیترهای امروز
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 وداع با 
معلم »هنر هفتم« 

 اکبر عالمی، مجری پیشکسوتچرا سلبریتی ها هم در وقوع  اتفاقات تلخ اقتصادی و اجتماعی امروز مقصرند؟
 و مستندساز بر اثر ابتال به کرونا درگذشت

  مرگ 4952 نفر از ابتدای مهرماه، دولت را 
برای اتخاذ یک تصمیم مقتدرانه علیه کرونا 

مجاب نکرده است

  برخی محافل جمهوری خواه از وضعیت قرمز 
 نظرسنجی های داخلی این حزب 

ابراز نگرانی کرده اند

  بانک مرکزی ارزها را در تله آمریکا قرار داد
  دیپلماسی اقتصادی دولت ناتوان است

تمام امکانات درمانی سپاه پاسداران برای کمک به کادر درمان به میدان می آید

 چرا طبقه متوسط پایتخت انگلیس در حال فرار
 ازاین شهر پرجنایت و مکافات است؟

سرلشکر سالمی: کادر درمان و سالمت واقعًا یک حماسه خلق کرده اند که فراتر از کار و تالش حرفه ای است

ش�هاب کاش�انی*:  به یاد دارم حدود ربع قرن پیش 
وقتی نخستین بار خبر تولید لوازم آرایش گران قیمت از 
محتوای فاضالب کالنشهر لندن توسط یکی از برندهای 
معروف در پایتخت انگل ها پیچید، واکنش رسانه هایی 
مثل بی بی سی بسیار متفاوت از حس مردم عادی بود. 
در حال��ی که لندنی های کوی و برزن در محاوره های 
روزان��ه از دریافتن این واقعیت که در حال به س��ر و 
ص��ورت مالیدن مدفوع و فضوالت خودش��ان آن هم 
به بهایی گزاف هستند، احساس دل به هم خوردگی 
می کردن��د، بنگاه خبرپراکنی س��لطنتی ی��ا به قول 
انگلیسی ها، خاله بوقی با ذوق و شوق »تجارت کثافت« 
را تمجی��د می کرد و آن را نوعی هنر برمی ش��مرد! از 
دورانی حرف می زنیم که چهره جنایتکار منحوس��ی 
چون جیمی ساویل و حلقه کودک آزاری سلطنتی اش 
هنوز نماد رس��انه ملی انگلیسی ها بودند و برای عمده 
مردم که به اینترنت دسترسی نداشتند، کثافات تولیدی 

چنین افرادی حکم آگاهی را داشت. 
هفته پیش که گزارش یا به بیان بهتر لجن پراکنی 
این بنگاه خبرپراکنی را با عنوان »تهران مخوف« دیدم، 
ناخودآگاه به این فکر افتادم که اگر فروش محصوالت 
فرآوری ش��ده از فضوالت انس��ان ها به خودشان یک 
هنر باشد، آنوقت میزان هنرمندی بی بی سی و دیگر 
شبکه های لندنی که تالش دارند پسماندهای ذهنی 
گروهی وطن فروش و ضدبش��ر را به خورد میلیون ها 
ایرانی بدهند، چقدر است؟ عجب هنر تجارت کثافتی! 
بویژه که این هنرمندان محترم لجن پراکن در لندن، 
یکی از کثیف ترین پایتخت های جهان، می نشینند و 
از کثافت کاری رسانه ای علیه دیگر پایتخت های دنیا 
نان درمی آورند. هر چه باش��د شرایط کلی لندنی که 
یک دهه پیش، در سال های قبل از برگزاری المپیک 
2012، توسط س��ایت های معروف گردشگری نظیر 
تری��پ ادوایزر با عناوینی چون »کثیف ترین پایتخت 
جهان« و یکی از گردشگرناپذیرترین مقاصد توریستی 
رتبه بندی می شد، هنوز تغییر چندانی نکرده است. 

ش��اید فقط بتوان گفت که لندن جهانی تر از یک 
دهه قبل شده که در شرایط حاضر کنایه ای است تلخ 
اما نه به تلخی رمانتیک قهوه بلکه چون طعم زهرماری 
فالک��ت و مرگ. در امت��داد رکود و بیگانه س��تیزی 
روزاف��زون پس��ابرگزیت در جزی��ره، حاال س��وغات 
بین المللی کرونا هم از راه رسیده و گرد مرگ بر شهر 
پاشیده است.  انگلیسی های مغروری که می خواستند 
جزیره شان را از هجوم اروپایی ها نجات دهند و شروع 
به کشیدن دیوار برگزیت دور خود کردند، حاال حیات 
روزمره شان به واسطه یک میهمان کوچک و ناخوانده 
خارجی مختل ش��ده که دولت فش��ل و رس��انه های 
دروغ باف شان مدعی اند چینی است اما وقتی با مردم 
صحبت می کنی بیشتر انگشت اتهام را به سوی غرب 
دراز می کنند تا شرق؛ به سوی آمریکای ترامپ. با این 
حال نظریه جهان سومی ایمن سازی جامعه با »شیوع 
فله ای« ویروس »کووید-19« توسط دولت محافظه کار 
بوریس جانس��ون حتی روی نظریه خوردن وایتکس 

ترامپ را هم سفید کرد.  
خالص��ه! لندنی که ام��روز در تناقض میان نخوت 
جهان اولی پش��ت سر برگزیت و شیوع جهان سومی 

کرونا گیر افتاده، آن لعبتی نیست که »هنروران تجارت 
کثافت« در بی بی سی، من و تو و ایران اینترنشنال نشان 
می دهند یا در هر شبکه دیگر انگلیسی، فارسی، عربی، 
اردو یا ترکی متصل به اتاق فکر مشترک اینتلیجنس 
سرویس با سیا و موساد که از اینجا خاورمیانه را هدف 
قرار می دهند. لندن واقعی لندن محدود شده به قلمرو 
خاص سیتی، قصرها، مناطق ممنوعه، موزه ها، حراج ها، 
ارگ های حکومتی، مستغالت اشرافی، محله های اعیانی 
خاص خرپول ها یا طبقه کارگزارشان نیست. اینها دقیقا 
همان جاهایی است که دوربین های شبکه های مورد 
وصف با قاب های بشدت گزینش شده و آیتم هایی که 
تحت سانسور باورنکردنی آفکام)چشم ناظر روتشیلدها( 
و دولت فاشیستی راست گرایان به ریاست اشبه الناس 
به ترامپ یعنی بوریس جانس��ون قرار دارند به ش��ما 
نشان می دهند. لندن واقعی که کالنشهر را با جمعیت 
9 میلیون نفری اش مفهوم می بخشد، اما جای دیگری 
اس��ت. درس��ت مثل پکن واقعی اوایل قرن بیس��تم 
می��الدی، در عصر آخرین امپراتوران سلس��له مینگ 
که در آن س��وی دیوارها و دروازه های ش��هر ممنوعه 

قرار داشت. 
امروز در لندن نخس��تین متروپلیتن یا کالنش��هر 
عصر مدرنیته، شگفت زده می شوید از اینکه توده های 
مردم که قاعدتا باید اساس یک جامعه دموکراتیک را 
تشکیل دهند، از مناسبات داخل سیتی یا شهر ممنوعه 

انگلیسی جا مانده اند. 
ای��ن پدیده چن��ان ماقب��ل دموکراتیک و حتی 
ماقبل ویکتوریایی اس��ت که نه تنه��ا منطق رمان 
دهه هش��تادی ضداتوپیایی »انتقام V« نوشته آلن 
م��ور و دیوید لوید را- که فیلمی مش��هور به همین 
نام بر اساس آن ساخته شده- مبنی بر انقالب برای 
س��رنگونی طبقه حاکم توجیه می کند بلکه حتی به 
 V انگیزه های انتقامی الگوی تاریخی واقعی شخصیت
نیز مشروعیت می بخشد؛ یعنی گای فاکس قهرمان 
قرن ش��انزدهمی جمهوری خواه که با کار گذاشتن 
بشکه های باروت زیر بنای وست مینستر قصد هالک 
کردن پادش��اه ظالم و نمایندگان فاسد حاکمیت را 
داشت. در رمان و فیلم »انتقام V«، شخصیت منجی 
ک��ه حاال همه ما چهره او را با ماس��ک جنبش های 
اعتراضی در غرب می شناس��یم، ی��ک قطار متروی 
ممل��و از مواد منفجره را در خط متروکه مترو � که 
از زیر ساختمان وس��ت مینستر می گذرد � منفجر 
می کند؛ اقدامی نمادین علیه حاکمیت ضدبشری و 

خفقان آور لندن سیتی. 
بح��ث مترو ش��د و نماد خفقان لندن! هر کس��ی 
که یک ب��ار گذارش به متروهای خفق��ان آور لندن، 
بزرگ ترین نماد این متروپولیتن افتاده باشد متوجه 
وخامت حیات شهری در اینجا می شود. گزارش پاییز 
پارسال فایننشال تایمز حکایت از آن داشت که حجم 
آالینده ها در تونل ها و راهروهای شهر زیرزمینی لندن 
که تا پیش از قرنطینه بزرگ پسا کرونایی، روزانه 4/8 
میلیون نفر در آنها تردد می کردند، 10 برابر بیش��تر 
از استانداردهای سالمت است. بر اساس این تحقیق 
ذرات ریز غبار، فلزات، بقایای انس��انی و الیاف لباس 
در تونل هایی فرسوده به قدمت یک قرن با هم ترکیب 

ش��ده و یک ملغمه گازی س��می تشکیل داده اند که 
تنفس را در شهر زیرزمینی لندن مرگبار می کند. 

مش��کل تنفس فقط به زیر لندن مربوط نمی شود 
بلکه هوای س��طح ش��هر نیز تا پیش از اجرای طرح 
فاصله گ��ذاری پس��اکرونا، یک��ی از آلوده ترین ها در 
کش��ورهای توس��عه یافته ب��ود تا حدی که 4 س��ال 
پیش- یعنی فقط 4 س��ال بع��د از میزبانی المپیک 
تابستانی- لندنی هایی که برای همه پرسی برگزیت پای 
صندوق های رای می رفتند، دغدغه ای بسیار جدی تر 
از ماندن در اتحادیه اروپایی یا جدایی از آن داشتند: 

آلودگی شدید هوا!
جرم��ی کوربین، رهبر وق��ت حزب کارگر پیش از 
آنکه در نشس��ت مجلس عوام درباره عواقب برگزیت 
هش��دار دهد، درباره نرخ مرگ و میر ناشی از آلودگی 
هوای لندن هش��دار داده و گفته بود: بر اساس برآورد 
انجمن سلطنتی پزشکان بریتانیا، 500 هزار انگلیسی 
تا سال 2025 میالدی به دلیل عوارض ناشی از آلودگی 
هوا خواهند مرد. این انجمن پیش تر هشدار داده بود 
آلودگی هوا ساالنه موجب حدود 40 هزار مرگ زودرس 
در انگلیس و عمدتا در لندن می ش��ود. در همان سال 
همه پرسی برگزیت، نتایج نظرسنجی موسسه دولتی 
یوگاو نشان می داد با وجود تهدیدی که اقتصاد بشدت 
جهانی ش��ده منطق��ه ویژه لن��دن را از ناحیه خروج 
احتمالی از اتحادیه اروپایی تهدید می کرد، آلودگی هوا 
بزرگ ترین دغدغه خانواده های ساکن لندن بوده است. 
این وضعیت ما را به یاد س��ابقه تاریخی تیره و تار 
لندن به عنوان شهری همیشه کثیف و آلوده و کانون 
مرگبارترین اپیدمی های گریبانگیر بشر از طاعون سیاه 
سال 1665 تا وبای سال 1854 که هزاران نفر را کشت 
می اندازد. شهری که چارلز دیکنز، خالق شاهکارهای 
قرن نوزدهمی »الیور توئیست« و »دیوید کاپرفیلد« 
اغلب آن را شهری دود و غبار گرفته تصویر می کرد که 

گویی »خورشید در آسمان آن مرده است«. 
فق��ط آلودگی ه��وا و محیط لندن نیس��ت که از 
آن ش��هری مخوف س��اخته، بلکه اگر این ش��هر در 
تمام ق��رون موجودیتش از ادیبان و نویس��ندگان و 
روزنامه نگاران، القابی چون شهر »شبح وار«، »تسخیر 
ش��ده« و »مخوف« دریافت ک��رده، به خاطر نهادینه 
شدن ذهنیت انتفاع مادی به هر قیمت، یعنی همان 
ذهنیت پش��ت امپراتوری آنگلوساکسون از کاخ ها تا 
کوخ های آن است. تا پیش از آنکه لندن بر اثر کرونا 
به ش��هر ارواح بدل ش��ود، یکی از جذابیت هایش تور 
بازدید از وحشتناک ترین مکان های شهری با نام تور 
»لندن تسخیر شده، جک قاتل و شرلوک هولمز« بود. 
در همین رابطه رس��انه ها چند س��الی است لقب 
پایتخ��ت چاقوکش��ی دنی��ا را بر پایتخ��ت انگلیس 
گذاش��ته اند. برنامه جمع آوری چاقو و اشیای تیز در 
جزی��ره که بهار 2019 اجرا ش��د هم نتوانس��ت آمار 
بی مانن��د ضرب و ج��رح و قتل بر اثر چاقو در جامعه 

انگل ها را کاهش دهد. 
پارس��ال 44 هزار مورد چاقوکشی در انگلیس به 
ثبت رس��یده بود که 7 درصد نسبت به سال 2018 
رشد داش��ت. طبق آمار موسس��ه های انگلیسی 43 
درص��د جرائم ب��ا چاقو در لندن به س��رقت و تجاوز 

جنس��ی مربوط ب��وده اس��ت و از آن 44 هزار مورد 
چاقوکشی، 235 مورد به قتل و 412 تا به اقدام برای 

قتل مربوط بوده است. 
این نرخ جنایت با س��الح س��رد در کش��وری رخ 
می دهد که جرائم ناشی از سالح گرم نیز در آن نسبت 
به دیگر کش��ورهای اروپایی و در قیاس با نرم جهانی 
باالتر است و سال 2019 به بیش از 6700 مورد  رسید. 
طبیعی است لندن مخوف پیشتاز جنایت های سرد 
و گرم در بریتانیا باشد و با فاصله ای بعید خشن تر از 

میدلندز، یورکشایر و منچستر. 
دست آخر پلیس و شهرداری لندن از ادامه برنامه 
جمع آوری اشیای تیز ناامید شدند، چرا که دریافتند 
بسیاری از شهروندان این شهر مخوف به دلیل احساس 
ترس و ناامنی در معابر و اماکن عمومی و خصوصی بر 

حفظ چاقو اصرار دارند. 
لندن نش��ین ها کمابی��ش می دانن��د بخش اعظم 
سازمان جنایت در شهرشان را گروه های نژادپرست و 

مهاجرستیز اداره می کنند. 
»بنجامی��ن زفانیاه« فعال مبارزه با تبعیض نژادی 
همین هفته در روزنامه گاردین نوشت شرق لندن که 
شهرتش به عنوان »شرق وحشی« را از فقر و فالکت و 
جنایت قرن نوزدهم در حومه کالنشهر به ارث برده، 
هنوز هم منطق��ه ای خطرناک برای لندن نش��ین ها 
بویژه تیره پوس��تان و مهاجرانی اس��ت که در چنگال 
نژادپرست هایی می افتند که مانند همپالکی های شان 

در آمریکا و آلمان روز به روز تهاجمی تر می شوند. 
تابس��تان پیش که ماجرای قت��ل »جورج فلوید« 
توس��ط پلی��س آمریکا باعث کش��یده ش��دن دامنه 
تظاهرات همبستگی با جنبش »جان سیاهان اهمیت 
دارد« به لندن شد، سر و کله این نژاد پرستان بار دیگر 
در شهر آفتابی شد. این بار در شکل و شمایل رسمی 
یعنی راهپیمایی سازمان EDL )لیگ دفاعی انگلیس( 
که با همان شمایل قلدرمآب شان در خیابان های مرکز 
لندن به راه افتادند و زهر چشم گرفتند. این جمعیت 
که ویکی  لیکس بارها فاش کرده مورد حمایت پشت 
پرده دربار باکینگهام، وزارت دفاع، اسکاتلندیارد، البی 
اس��رائیلی وست مینستر و حزب محافظه کار و حزب 
ملی گ��رای انگلیس قرار دارد، امروز به طور رس��می 
ش��عاری مشترک را با سایر گروه های فاشیستی اروپا 
مبن��ی بر حذف مس��لمانان از جامعه س��ر می دهد، 
حال آنکه ماهیت این تش��کیالت در زمان تاس��یس، 
ضدفاشیس��تی بود. نژادپرست های لیگ دفاعی برای 
آنکه ثابت کنند چیزی جز نس��خه انگلیسی شعبان 
بی مخ های ملکه نیستند، حتی در فاشیست شدن هم 
با بقیه فاشیست ها فرق دارند و یهودیان را از فهرست 
گروه ه��ای هدف حذف و به جای آنها مس��لمانان را 

جایگزین کرده اند! 
»دیمی��ن ویلس��ون« ک��ه روزنامه نگار و مش��اور 
سیاسی شناخته شده ای در بریتانیا و اتحادیه اروپایی 
به شمار می رود، سرانجام تابستان گذشته طاقتش از 
ش��رایط حاد زندگی در لندن طاق شد و در مقاله ای 
جنجالی برای آرتی، این ش��هر را »بی قانون، به شکل 
خردکنن��ده ای گران و ش��لوغ« توصیف کرد. او برای 
نخس��تین بار پدیده »فرار طبقه متوسط از لندن« را 

فاش کرد؛ روندی که حتی در سال های اوج آلودگی 
هوای این کالنش��هر در دهه های 1960 و 1970 نیز 
به ندرت شاهدش بوده ایم، چون در آن سال ها اعیان 
بودند که از آس��مان دودی لندن به مستغالت ش��ان 

می گریختند. 
او تابس��تان 2020 لن��دن را با تابس��تان 2011 
مقایسه می کند که پایتخت انگل ها بر اثر ناکارآمدی 
اس��کاتلندیارد و خشم افسار گس��یخته معترضان به 
نژادپرستی پلیس، در هرج و مرج کامل و هر کوی و 

برزنش در حال سوختن و غارت شدن بود. 
ویلسون با گالیه از اینکه پولدارهای عمدتا خارجی 
در حال بیرون کردن لندنی های باسابقه از همه جاهای 
به درد بخور شهرشان هستند، می نویسد:»آوازه جهانی 
لندن متناس��ب با حقیق��ت زندگی در آن نیس��ت. 
بس��یاری از طبقه متوس��ط به قدری از چاقوکشی ها 
)زور گیری ه��ا(، قیمت های باال و انبوه تعداد آدم ها به 
تن��گ آمده اند که می خواهند عطای پایتخت بریتانیا 

را به لقایش ببخشند«.
توجه کنید! این یکی از لندن نش��ینان نسبتا مرفه 
است که حتی دادش از  ناهارهای 100 پوندی و گرانی 
فوق الع��اده بلیت اتوبوس و گلویی تازه کردن در پاب 
یا کافه درآمده است، اگرنه کسانی مثل من که جزو 
طبقه متوسط رو به پایین هستیم، تقریبا قید حیات 
اجتماعی در شهر را  زده و به کلی خانه نشین شده ایم. 
ویلس��ون همچنین در یک افشاگری دیگر اعمال 
قوانین فاصله گ��ذاری اجتماعی دوران واگیر کرونا را 
از سوی دولت محافظه کاری که اتفاقا توسط شهردار 
سابق لندن، بوریس جانسون اداره می شود، زیر سوال 
ب��رده و به ازدحام جمعی��ت در فضاهای عمومی اعم 
از مترو، پیاده روها و راهبندان ها در ش��رایط قرنطینه 

طعنه می زند. 
در چنین ش��رایطی لندن که یکی از رکوردداران 
مرگ و میر کرونایی در فصل بهار بود، حاال با فرا رسیدن 
پاییز و سرد شدن مجدد هوا، ممکن است در نتیجه 
سیاس��ت احمقانه واگیر گله ای جانس��ون و دوست 

نزدیکش ترامپ، دوباره آماج »کووید-19« شود.
اگر بخواهم آنچه را پاییز و زمس��تان سال گذشته 
حت��ی پیش از آغاز فقر و فالکت کرونایی، در کوی و 
برزن لندن ش��اهد بودم بازگ��و کنم، باید بیش از هر 
چیز بر »اتاق های خیابانی« تاکید کنم. این اصطالحی 
است که لندنی ها به بساط کارتن خواب ها در هر گوشه 
و کن��ار با باروبندیل حقیرانه ش��ان داده اند؛ کارتن یا 
زیرانداز پالستیکی کثیف، چند کیسه متعلقات، پتو، 
کاپشن یا رو اندازی نیمه پاره تا از سرما و باران و برف 
پناه بگیرند. بعضی که وضع شان کمی بهتر است زیر 
چادرهای یک نف��ره پناه می گیرند که یکی از همین 
بینوایان لندنی، شب هنگام خواب با چادرش سوخته 
بود. لندنی ها حتی برای آنها جوک هم ساخته اند و مثال 
با احتساب فضایی که یکی از این »اتاق های خیابانی« 
از پیاده رو محله اعیان نشین کنزینگتون در قلب لندن 
اش��غال کرده، این بی نوایان را ک��ه گاه افرادی واقعا 
آبرودار و حتی دارای شغل هستند صاحب مستغالت 

چندصد هزار پوندی معرفی می کنند. 
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