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 ،هیلیَى ًفز، یىی اس پز تزاون تزیي هٌبطك جْبى اس ًظز جوؼیت است. در ّز یه ویلَهتز هزثغ اس ایي هٌطمِ 7ٌّگ وٌگ ثب جوؼیتی ثیص اس 

 وٌٌذ. ًفز سًذگی هی 25900

در  ،بوبى، هلّسبوي اًذ ی ون در آهذّبطجمِ  ی وِهٌبطمدر  وٌٌذ تب سزضبى را ثبالی آة ًگِ دارًذ. ّز رٍس تالش هی درآهذ، افزاد ونٌّگ وٌگدر 

ی  ّب را وٌبر ّن چیذُ اًذ. ػذُ ػذد اس آى 20دالر هی گیزًذ؛ لفس ّبیی وِ در ّز اتبق  200هبّبًِ « لفس»ثبثت اجبرُ ی یه  ووبل ثی اخاللی،

  وٌٌذ.ّبی وَچه چَثی سًذگی هیاس اّبلی ایي هٌبطك ّن در اتبله دیگزی

وطذ ّبست وِ ًبم آسادتزیي التصبد جْبى را ثب خَد یذن هیصبدی حبون ثز ٌّگ وٌگ، التصبد هجتٌی ثز ثبسار آساد است. ٌّگ وٌگ، سبلًظبم الت

  1ٍ ثب رضذ التصبدی ثبال، ّوَارُ الگَ ٍ ًوًَِ ای هَرد ستبیص اس یه التصبد سزهبیِ سبالر ثَدُ است.

آٍرد. ایي هزدهبى اس هشایبی  ػذالتی اجتوبػی ثِ ّوزاُ هی ثب خَد ثی ی پٌْبى ٍ دردًبوی ًیش دارد ٍرسذ وِ رضذ التصبدی سَیِ ّباهب ثِ ًظز هی

گَیی ثِ خبطز جزهی ًبوزدُ ثِ فزاهَضی تَسط دیگزاى هحىَم ضذُ اًذ. در هیبى  ؛وطَرضبى هحزٍم ًگِ داضتِ ضذُ اًذرضذ ٍ هَفمیت التصبدی 

  ضًَذ.ٍرضىستِ، ٍ هبدراى هْبجز دیذُ هیّبی  ّب، آدم بى خَاةایي رًج وطیذگبى، سبلخَردگبى تٌْب، خیبث

 
 

 

 

 

 

 

سبل  3دٍلت ّستٌذ. هیبًگیي سهبى اًتظبر ثزای دریبفت هسىي جبًت ر دریبفت هسىي اس بًتظدر اّشار ًفز اس هزدم در ٌّگ وٌگ  300ثیص اس 

  است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًذ!گیزیدالر ه 200ّب ثبثت ّز لفس هبّبًِ  هبلىبى ایي اتبق

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ب ّسیزا دستزسی ثِ آى ،ّبی طجمبت ثبالتز اجبرُ ی ارساى تزی دارًذلفس وِ در ایي لفس ّب سًذگی هی وٌٌذ.سبل است  25ثؼضی اس سبوٌبى 

 تز است.سخت

 

                                                 
1) www.heritage.org/research/reports/2012/01/hong-kong-remains-world-leader-in-economic-freedom-2012-index-shows 

http://www.heritage.org/research/reports/2012/01/hong-kong-remains-world-leader-in-economic-freedom-2012-index-shows


 
 
 
 
 
 
 
 

  وٌٌذ.ذگی هیدر ایي لفس ّب سًوٌگ اس هزدم ٌّگًفز  ّبی هؼوَلی جبسبسی ضذُ اًذ. حذٍد صذّشار لفس ّب در خبًِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّز یه اس سبوٌبى لفس ّب ثِ دلیلی ثِ ایٌجب رسیذُ است. ایي هزد تصبدف سختی داضتِ ٍ ثؼذّب دچبر اػتیبد ضذُ است.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وٌذ.سًذگی هی سبل است وِ در ّویي لفس 30ایي پیزهزد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 3در هٌطمِ ی وَلَى 2پَ-ضَئی-هحلِ ی ضبم هٌظزُ ی پٌجزُ ی یه اتبق لفسی در

 
 

                                                 
2) Sham Shui Po 

3 ) Kowloonّای جسیرُ ی ٌّگ کٌگ است.تریي تخشتریي ٍ پرجوعیتکَلَى یکی از تسرگ؛ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  وَچه چَثی سًذگی هی وٌذ. اٍ رفتگز ضْزداری است. آلًَهِ-ىدر یه آپبرتوب Lam آلبی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4وٌٌذ وِ در ثذتزیي ٍضؼیت لزار دارد. ّب اس حوبم ٍ تَالت هطتزوی استفبدُ هی ًفز سبوي اًذ. آى 20هؼوَالً در ّز اتبق  

 

 
 

 

 

 

  وٌذ.تزیي ثخص ٌّگ وٌگ، ػجَر هیّبی پز سرق ٍ ثزقِ هٌطمِ ی ٍیىتَریب، گزاىه هبضیي اس همبثل خبًِی

 

 

 

 

 

ٌّگ  هتزی ضبى ًطستِ اًذ؛ 5/4سبلِ( در اتبق  13سبلِ( ٍ استیَى) 9ّبیص، اَهی)در حبلی وِ ًَُ سًذسبلِ، در راّزٍ لذم هی 63، فًَگ-تبت-لی

 .2013صاًَیِ  24وٌگ، 

ّب هٌتظز ثوبًذ. هزوش تحمیمبتی اُوسفبمِ ًیش هبًٌذ ثسیبری دیگز اس هزدم فمیز ٌّگ وٌگ، ثزای هسىي دٍلتی تمبضب دادُ است اهب ثبیذ سبل لیآلبی 

ِ سبل هٌتظز دریبفت خبً 4ثبیست ّب هیچْبرم اس آى-ِدرآهذ را هَرد ارسیبثی لزار دادُ ٍ ثز طجك ایي تحمیك سخبًَادُ ی ون 500ٌّگ وٌگ، 

  5ثوبًٌذ.

                                                 
 :. رجَع کٌیذ تKai Löffelbeinِّا ٍ تَضیحات هرتَط است تِ عکس خیر(عوذُ ی هطالة ا 4

(http://photophilanthropy.org/gallery-posts/hidden-hong-kong-housing-situation-in-hk/) 

http://photophilanthropy.org/gallery-posts/hidden-hong-kong-housing-situation-in-hk/


 

 

 

ثٌذی ضذُ اش لزار دارد، ثز رٍی تختَاة ًطستِ است. فلت اٍ در یه هتزی خَد وِ در فِلَت ثخص 2/3سبلِ، وِ در اتبق  37، سًی رًٍگ-لی

 . 2012ًَاهجز  1سبختوبى صٌؼتی در ٌّگ وٌگ لزار دارد؛ 

، در ٍالغ اة تبضَ ٍ یه تلَیشیَى وَچههتزی ثب یه تختَ 2/3بق در یه فضبی تٌگ در طجمِ ی پٌجن یه سبختوبى صٌؼتی لذیوی ثب یه اتلی 

 ّب در سزاسز جْبى را دارد.تزیي لیوتدر جبیی لزار دارد وِ ّز هتز هزثغ اس سهیي، یىی اس گزاى

 

 

 

  

 

 . 2013َریِ ف 4پَ؛ ٌّگ وٌگ، -ضَئی-ثٌذی ضذُ ّستٌذ. ضبمّب ّن ثخصّبی هسىًَی لذیوی وِ خَد ایي فلتیه ًوبی ولی اس فلت

 

 

 

 

 

 . 2012ًَاهجز  1ثٌذی ضذُ وِ در یه سبختوبى صٌؼتی لذیوی لزار دارد؛ ٌّگ وٌگ، در وٌبر یه فلت ثخصایستبدُ هزدی 

ّبی اتبلىی را ثِ ػٌَاى هسبئلی در ًظز گزفت وِ آپبرتوبىّبی لفسی ٍ ییي، ظَْر هجذد خبًِ-چًَگ-لیًَگرّجز ٌّگ وٌگ، ، 2012در اوتجز 

، ثیص 2011وٌذ. ثز طجك ]اػالم[ ضَرای خذهبت اجتوبػی ٌّگ وٌگ، در سبل آضىبر هیتزیي هزاوش هبلی آسیب را در یىی اس درخطبى ضذت فمز

  6وزدُ اًذ.درصذ جوؼیت ٌّگ وٌگ، در سیز خط فمز سًذگی هی 17هیلیَى ًفز، هؼبدل  1.1اس 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
5) http://photoblog.nbcnews.com/_news/2013/02/07/16884875-living-in-a-cage-and-paying-rent-too-the-dark-side-of-hong-
kongs-property-boom#comments 

 ( در هَرد تصاٍیر ٍ تَضیحات اخیر، رجَع کٌیذ تِ: 6

http://news.yahoo.com/lightbox/cage-homes-highlight-hong-kong-s-poverty-slideshow/single-mother-plays-her-daughter-
bedroom-80-square-photo-213413385.html 

http://photoblog.nbcnews.com/_news/2013/02/07/16884875-living-in-a-cage-and-paying-rent-too-the-dark-side-of-hong-kongs-property-boom#comments
http://photoblog.nbcnews.com/_news/2013/02/07/16884875-living-in-a-cage-and-paying-rent-too-the-dark-side-of-hong-kongs-property-boom#comments
http://news.yahoo.com/lightbox/cage-homes-highlight-hong-kong-s-poverty-slideshow/single-mother-plays-her-daughter-bedroom-80-square-photo-213413385.html
http://news.yahoo.com/lightbox/cage-homes-highlight-hong-kong-s-poverty-slideshow/single-mother-plays-her-daughter-bedroom-80-square-photo-213413385.html


 دهی اجتماعی:اوجمه سازمان

راُ رسیذى ثِ ػذالت ٍ حمَق  را در حزٍهیٌی وِ ٍضؼیت هسىي دردآٍری دارًذه ،7«دّی اجتوبػیاًجوي سبسهبى»سبسهبى هزدم ًْبدی ثِ ًبم 

ّبیی ًیش ٍ راُ حلآیذ، تَصیف ضزایط اس سثبى ایي سبسهبى است وِ ثِ ارسیبثی ضزایط پزداختِ آى چِ در اداهِ هی .وٌذاًسبًی ضبى پطتیجبًی هی

  وٌذ:ارائِ هی

ّب هتز هزثغ ّستٌذ. سبوٌبى ایي هحل 2تز اس ّب ػوَهب ونهتز هزثغ است، اهب لفس 9.5تز اس ون ضبىاًذاسُ ّبی سًذگی، هؼوَالهحلّب ٍ خبًِ»

، ّبدارّب، حبضیِ ًطیيوطٌذ، خالفىبراى ٍ سبثمِّبی رٍاًی رًج هیوبرّب، هْبجزاى جذیذ، افزادی وِ اس ثیوبریػجبرتٌذ اس طجمبت فمیز وبرگز، ثی

ّب ثب هطىالت هتؼذدی در سهیٌِ ی ّب را طزد ٍ فزاهَش وزدُ است. سبوٌبى ایي هحلّبیی وِ اجتوبع آىضْزٍاًذاى درجِ دٍ ٍ ثمیِ ی گزٍُ

خالف ثز  ٍ الجتِ، ّبیطبى.سا ثب ّوسبیِآٍر ٍ تٌصهسىي هَاجِ ّستٌذ؛ اس لجیل: تَْیِ ی ضؼیف ٍ ثذ، ووجَد فضب ٍ جب ثزای سًذگی، رٍاثط اضطزاة

 پزداسًذ.ّب اجبرُ ّبی غیزلبثل تحولی را ّن هیویفیت پبییي ٍسبیل ٍ هحیط سًذگی، آى

ی پبییي جبهؼِ وِ اس حبوویت هَجَد در رًج ٍ ًبراضی ّبوَ( در وٌبر الطبر ٍ گزٍُ-)سَ"دّی اجتوبػیاًجوي سبسهبى"طی سی سبل گذضتِ، 

استبًذاردّبی هٌطمی سًذگی هجبرسُ وٌٌذ. ایي اًجوي ثِ ًحَ هستمل، اس هحالت فمیز ثبسدیذ وٌذ تب ثب یىذیگز ثزای رسیذى ثِ ّستٌذ، فؼبلیت هی

وٌذ تب ثزای تخصیص هسىي ػوَهی]دٍلتی[ ثِ ّب را تَاًوٌذ هیوٌذ ٍ ثِ ًحَ خستگی ًبپذیزی ضوي تالش ثزای تأهیي ًیبسّبی ضبى، آىهی

وٌٌذ را تحت حوبیت ّب سًذگی هیًفز اس فمیزاًی وِ در لفس 1000ي اًجوي، ّز سبلِ، ّبی هؼیطتی هجبرسُ وٌٌذ. ایخَدضبى ٍ ]دریبفت[ هزالجت

ّبی هحزٍم فزاّن چٌیي هسىي، اضتغبل ٍ خذهبت هطبٍرُ ی هبلی ثزای ایي گزٍُهٌذ ضًَذ ٍ ّنّب اس تخصیص هسىي ػوَهی ثْزُگیزد تب آىهی

 وٌذ. هی

ٍ تغییز تؼذادی اس لَاًیي، اهب ٌَّس ّن ووجَد هسىي یىی اس ثزجستِ  هتمبػذ وزدى هسئَالىٍ  ّبی هَفك ایي اًجوي در چبًِ سًیثب ٍجَد تالش

 تشیٗ ٔـىالت ًٞٙ وًٙ اػت.

ذ تب دسن ٙوٙثٝ ٔب وٕه ٔی . ایٗ تٛكیفبت، ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٘مُ ؿذٜ اػتثش٘ذٔحشٚٔیت ثٝ ػش ٔیوؼب٘ی وٝ دس  اص حبَ چٙذ ٘فشدس صیش ؿشح

  چٍٛ٘ٝ اػت: ،وٙٙذٞب ص٘ذٌی ٔیلفغٞب ٚ ثخؾ اص ػبوٙبٖ ًٞٙ وًٙ وٝ دس اتبلهوٙیٓ ص٘ذٌی ثشای آٖ 

ٚ  4آپبستٕب٘ی ثٝ ٔؼبحت  وٙٙذ؛، دس یه اتبله ص٘ذٌی ٔیKowloon ی ٌٔٙمٝلذیٕی ٞبی ثخؾپٛ، یىی اص -ؿٛئی-دس ؿبْ(، Wu) ُٚٚآلب ٚ خب٘ٓ 

ثچشخی ٚ سٚیت سا ثشٌشدا٘ی. دس ایٗ اتبله، ٞیچ ٚػیّٝ ی دیٍشی ثٝ خض ٘یٓ ٔتش ٔشثغ؛ آٖ چٙبٖ وٛچه وٝ دس دسٖٚ آٖ ثٝ ػختی ٔی تٛا٘ی 

ٞب ٌشْ ٚ داؽ اػت. آلبی ٞٓ ٔٛخٛد ٘یؼت. ایٗ اتبله فؼمّی، ثٝ ًشص ؿذیذی دس تبثؼتبٖ ایٚ اِجتٝ وٝ ٞیچ ٚػیّٝ ی ثشلی سختخٛاة ٚخٛد ٘ذاسد

وٝ ثیشٖٚ پش اص آؿغبَ اػت. دس حبَ حبهش، وٙٓ آٖ سا ثبص وٙٓ، ثٝ خبًش ایٗخب ٚخٛد داسد، أب ٔٗ خشئت ٕ٘یتٟٙب یه پٙدشٜ دس ایٗ"ٌٛیذ:ٚٚ ٔی

 "ٞب ٌشٔٝ وٝ ثـٝ خٛاثیذ.تش اص ایٗدسخٝ اػت. ٞش ؿت ٔٗ ٔدجٛسْ ثشای خٛاثیذٖ ثشْٚ سٚی پـت ثبْ. داخُ، خیّی ثیؾ 30دٔب ٕٞیـٝ ثبالی 

 193بثت ایٗ اتبله، ٔبٞب٘ٝ ٞب ثوٙذ. آٖتش خٛد ص٘ذٌی ٔییٗ ٚ خٛاٞش خٛاٖ( وٝ ؿب٘ضدٜ ػبِٝ اػت، دس اتبله وٙبسی، ٕٞشاٜ ثب ٚاِذWing) ٚیًٙ

ثؼذ اص ٔذسػٝ، ٔب دٚ تب "ٌٛیذ:دالس اػت. ٚیًٙ ٔی 514ؿبٖ پشداص٘ذ؛ دس حبِی وٝ دس آٔذ ٔبٞب٘ٝ ی خب٘ٛادٌیٔی ٞضاس تٛٔبٖ> 600دالس =;حذٚد 

ٞب ثٝ ػٙٛاٖ ٔیض خٛ٘ٝ ٖٔٛ ٔیض ٘ذاسیٓ. ثٝ ٕٞیٗ خبًش اص كٙذِی دٞیٓ. ٔب تٛیْ ٔیبدٔبٖ سا ا٘خب ٚ تىبِیفثبِْ ایٗ ٌزاسیٓ سٚی پـتكٙذِی ٔی

-ٞب ٕٖٞٛ ثبال ثبصی ٔیص٘یٓ. ثؼوی ٚلتخٛسیٓ ٚ حشف ٔیٔٛ٘یٓ ٚ غزا ٔیٞب سٚی پـت ثْٛ ٔیوٙیٓ. ٔٗ ٚ خٛاٞشْ ٚ ٔبٔب٘ٓ، ػش ؿتاػتفبدٜ ٔی

ٞب، ٔـىّی ٜ ٘ىٙی ثٝ آؿغبَب ثخٛاثیٓ. آسٜ، دسػتٝ وٝ پـت ثْٛ پش اص آؿغبِٝ، أب تب ٚلتی ٍ٘ب، ت11ٌشدیٓ ثٝ اتبله، ثؼذ اص ػبػت وٙیٓ. ثؼذؽ ثشٔی

 "٘یغ.

ٔتشی  9/3، وٝ ٞـت ػبِٝ اػت، ٕٞشاٜ ثب خب٘ٛادٜ اؽ، دس یه اتبله ػُْٛ-ییپ-َِٛآفشیٗ اػت. ص٘ذٌی وشدٖ سٚی پـت ثبْ، ثشای ٕٞٝ ٔـىُ

ؿٛد ثبػث ٔیش سا سٚؿٗ ثٍزاس٘ذ، صیشا ایٗ وبس تٛا٘ٙذ وِٕٛ٘ی ٞٓ ػْٛ-سٚد ٚ پذس ٚ ٔبدس ییپبال ٔیی ٞٛا خیّی ثخب ٘یض دٔبوٙذ. ایٗص٘ذٌی ٔی

  وٙذ>.ػْٛ اختالَ ایدبد ٔی-٘بساهی ثبؿذ؛=ثٝ دِیُ ػش ٚ كذای وِٛش وٝ دس دسع خٛا٘ذٖ ییپخب٘ٝ  اص ٚهغػْٛ -ییپ

ٞبی تمٛیتی)آٔٛصؿی( سایٍبٖ ثشٚد. ثب ایٗ حبَ، دس دسٖٚ ػٝ ثٝ والعػْٛ وٕه وشدٜ اػت تب دس ٔذس-خٛؿجختب٘ٝ یه فؼبَ اختٕبػی ثٝ ییپ

ٞبی ٞب ٚ ٔٛؽٞب ٞٓ ػٛػهٞبػت. ثؼوی ٚلتٔٛؽٚ ٞب تٛاِت، ػمف، ...ٕٞٝ خب پش اص ػٛػه"خب٘ٝ، ٚهؼیت ص٘ذٌی ثؼیبس دٚس اص ػالٔتی اػت:

ؿٛد: اٚ خیّی ساحت ٔشین ٔی ػْٛ خشاة اػت ٚ-ػالٔت ییپهؼیت آٚسد. ٚػْٛ ثب تشع ٚ دسٔب٘ذٌی ثش صثبٖ ٔی-ایٗ وّٕبت سا ییپ "ٔشدٜ!

                                                 
7) Society for Community Organization 



ٍٞٙبْ وٝ ٞش دٚ دس یه تشؽ، ؿتچٙذیٗ سٚص ٔشین ثٛد ٚ تت داؿت ٚ دس ػبَ ٌزؿتٝ رات اِشیٝ داؿتٝ اػت. چـٕبٖ اٚ تٛػي ثشادس وٛچه

 ثبسیه خٛاة ثٛدٜ ا٘ذ، صخٕی ؿذٜ اػت. سختخٛاة 

یه خبیی ثشای  چٝ صٔب٘یوـٙذ ٚ ٞٙٛص ٞٓ ٔـخق ٘یؼت وٝ ا٘تظبس ٔی بسٜ ای ػٕٛٔی)دِٚتی(ٞبی اخایٗ خب٘ٛادٜ ػٝ ػبَ اػت وٝ ثشای خب٘ٝ

 ٞب پیذا خٛاٞذ ؿذ. آٖ

دس ًٞٙ وًٙ ثٝ ٚخٛد آٔذ، ػجت ؿذ تب وبسفشٔبٞب ػبػت وبسی چبئٛ وٝ  8ػبِٝ؛ سوٛد التلبدی ای وٝ ثٝ د٘جبَ ؿیٛع ػبسع 54چٛئٗ، -وبْ-چبئٛ

دچبس  اٚدیٍش لبدس ٘جٛد ؿغُ دیٍشی ثیبثذ.  ٚ حبالػپغ دس ادأٝ، اٚ سا ػّی سغٓ ٔیّؾ اخشاج )ثبص٘ـؼتٝ( وٙٙذ ا وبٞؾ دادٜ ٚ یه ػشآؿپض ثٛد س

  بْ> دس حبَ سؿذ ثٛد٘ذ، ػبوٗ ؿٛد.ٞبی فمیش٘ـیٗ، وٝ =دس آٖ ایٝوٝ دس ٔحّ ٞبی ٔبِی ؿذ ٚ ٘بچبس ٌـتٔـىالت ٚ ػختی

ا٘ذاصٞبیٓ سا ٞٓ ٔلشف وشدْ. ٚلتی وبس ؿذْ ٚ تٕبْ پغدادْ ثشای اخبسٜ. ثیس اص اٖٚ سٚ ٔیدال 257دالس دس ٔبٜ دسآٔذ داؿتٓ ٚ  1286ٔٗ لجال "

خب ٞٓ اخبسٜ سا ثبال ثشد. اص ػپتبٔجش خب٘ٝ ی آٖدالس دس ٔبٜ، اٚٔذْ. ثؼذؽ، كبحت 193خب٘ٝ اخبسٜ سا ثبال ثشد، ٔٗ ثٝ یه اتبله، ثب اخبسٜ ی كبحت

 "ٔتش ٞؼت. 1/9وٝ  فؼی غیشلب٘ٛ٘یخٛاةِ ل-دٞٓ ثشای یه خبدالس دس ٔبٜ ٔی 116، ٔٗ داسْ 2007

ٞب ٚ ػپغ ثٝ ػشآؿپضی خذٔتخذٔتی =سػتٛساٖ> ثٝ ػشوبسٌشی پیؾؿٛد، چبئٛ اص پیؾ، وٝ ػلش ًالیی خٛا٘ذٜ ٔی1990ٚ  1980ًی دٞٝ ی 

9ی فشاٌیش=ثٙیبد> ٕٞیبسی ثشای أٙیت اختٕبػ"ٞبی استمب پیذا ٕ٘ٛد، أب اوٖٙٛ ٚاثؼتٝ اػت ثٝ حٕبیت
". 

 40ٔتشی ٕٞشاٜ ثب  74دس یه فوبی ثؼتٝ ی  ِٚیٗ ثبسی اػت وٝ ٘بچبس ؿذٜ اػتوٙذ، أب ایٗ اپٛ ص٘ذٌی ٔی-ؿٛئی-ػبَ اػت وٝ دس ؿبْ 20چبئٛ 

 ذ. یؿٛیی اػتفبدٜ ٕ٘بتب ثتٛا٘ذ اص دػتٞب دس كف ثبیؼتذ ٘فش دیٍش ٔـتشوب ص٘ذٌی وٙذ، ٞٛای آِٛدٜ ٚ ثٛی ٘ب ٌشفتٝ تٙفغ وٙذ ٚ ػبػت

آیذ. دٞی اختٕبػی ثٝ ػشاؽ اٚ ٔیوٙذ، دٚسٜ ای اص افؼشدٌی داؿتٝ اػت، تب ایٗ وٝ ا٘دٕٗ ػبصٔبٖخب ٘مُ ٔىبٖ ٔیدس اثتذا ٚلتی چبئٛ ثٝ ایٗ

وٙٙذ ٚ خٛدْ  وشدْ ثتٛ٘ٙذ ثٝ ٔٗ وٕهٞب اػتٕبد ٘ذاؿتٓ، فىش ٕ٘یخب، فؼبالٖ اختٕبػی اٚٔذ٘ذ ٚ ػشصد٘ذ. اِٚؾ ثٝ اٖٚاٚایّی وٝ اٚٔذٜ ثٛدْ ایٗ"

ثؼذ اص چٙذیٗ ٔاللبت دیٍش ثب چبئٛ، اٚ احؼبع كٕیٕیت وشد ٚ =حبال> ثب وؼبٖ دیٍشی وٝ تدشثیبت ٚ ٌزؿتٝ ی  "ٞٓ =ثتٛ٘ٓ> ثٝ خٛدْ وٕه وٙٓ.

 ٔـتشوی داؿتٝ ا٘ذ، دٚػت ؿذٜ اػت. 

، اٚ دچبس یه 2004ٔتشی داسد. دس ػبَ  9ت ػٛئیوبس ؿذٜ اػت. اٚ یه خذٔت ثٛدٜ ٚ حبال ثیػبِٝ اػت ٚ لجال پیؾ 43 ، ص٘یٞٛ-وبْ-فًٛ٘

اػىبٖ ٔدذد "ٞبی ػٕٛٔی ٔتىی اػت ٚ ثشای ثشد. اٚ اوٖٙٛ ثٝ وٕهاص ٔـىالت ػالٔت سٚاٖ س٘ح ٔی ،فشٚپبؿی سٚا٘ی ؿذٜ ٚ اص آٖ ثٝ ثؼذ

ب( ٚ فشٚؿٙذٌبٖ اخٙبع دػتٝ دْٚ ٞٞب)سٚػپیفشٚؽٞٛ، تٗ-اوثش ٕٞؼبیٝ ٞبی وبْوشدٜ اػت.  اػالْ ٘یبصدس یه ٌٔٙمٝ ی اػىبٖ دِٚتی "اسفبلی

ب یه پیـشفت ثضسي ثٝ حؼبة وشدٜ اػت، ٚالؼٞبی لجّی دس آٖ ص٘ذٌی ٔیخب دس ٔمبیؼٝ ثب اتبلىی وٝ اٚ دس دٞٝٗٞؼتٙذ. ثب ایٗ حبَ، =آٔذٖ ثٝ> ای

وشدٜ ٚ ٕٞیـٝ ثب تشع ص٘ذٌی ٔیٞٛ تٟٙب صٖ آٖ خٕغ ثٛدٜ -وشدٜ ا٘ذ ٚ وبْدس خبی لجّی، ٞفت یب ٞـت ٘فش صیش یه ػمف ص٘ذٌی ٔی آیذ!ٔی

خب خبسج ؿٛد ٚ ثب ٌٛیذ وٝ ٚلتی تلٕیٓ ٌشفتٝ اص آٖخب ػبوٗ ثٛدٜ، خیّی ثذ ثٛدٜ اػت ٚ ٔیٌٛیذ وٝ ٚهغ سٚا٘ی اؽ ٚلتی وٝ دس آٖاػت. اٚ ٔی

ص یه اتبله ثٝ اتبلىی دیٍش ٘مُ پٛ ا-ؿٛئی-تٛا٘ؼتٝ دس ؿبْٞبی چٙذا٘ی پیؾ سٚ ٘ذاؿتٝ ٚ فمي ٔیٞبی ػٕٛٔی)دِٚتی( ص٘ذٌی وٙذ، ا٘تخبةوٕه

تٛا٘ذ ٞبی ثبال، ٕ٘یٞٛ ٘یض ثٝ دِیُ ٞضیٙٝ-=ٚ وبْ ٞبی ایٗ ٌٔٙمٝ ثٝ یه ا٘ذاصٜ وثیف ٚ وٟٙٝ ٚ دسة ٚ داغٖٛ ٞؼتٙذٔىبٖ وٙذ، =صیشا> تٕبْ اتبله

 . خبیی غیش اص ایٗ ٔحّٝ سا ثشای ص٘ذٌی ا٘تخبة وٙذ>

تب ثتٛا٘ذ ٔىب٘ی ثشای خٛدؽ، یه حٕبْ، یه آَؿپضخب٘ٝ ٚ یه ٔحیي ص٘ذٌی  ٔی ثٟشٜ ٔٙذ ؿٛدٞٛ ایٗ اػت وٝ اص اػىبٖ ػٕٛ-اوٖٙٛ آسصٚی وبْ

 داؿتٝ ثبؿذ وٝ ثٝ ا٘ذاصٜ ی خبی فؼّی اؽ وثیف ٚ ٔٙضخشوٙٙذٜ ٘جبؿذ ٚ آسصٚ داسد تب ؿشٚػی تبصٜ داؿتٝ ثبؿذ. 

ٔت خؼٓ ٚ سٚاٖ ػبوٙبٖ آٖ؛ ػبوٙب٘ی وٝ لجُ اص ایٗ ٘یض ٔؼبػذی اػت ثشای تأثیشات ٔخشّة ثش سٚی ػال فوبیص٘ذٌی دس ٔحیٌی ٔؼیٛة ٚ فبػذ، 

ٞب تحمیمبتی وشدٜ ، ثش سٚی خب٘ٝ ٞبی لفؼی ٚ اتبله1990دٞی اختٕبػی اص ػبَ ٞب خٛد دچبس ٔـىُ ثٛدٜ ا٘ذ. ا٘دٕٗ ػبصٔبٖدس ثؼیبسی صٔیٙٝ

 31ٞب ٚ دسكذ اص ػبوٙبٖ اتبله 21ثش ًجك آٔبسٞب =تٟٙب>  ٞبی ٔضٔٗ دس ٔیبٖ ػبوٙبٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ خبٞب ؿیٛع داسد.دٞٙذ وٝ ثیٕبسیاػت وٝ ٘ـبٖ ٔی

ٞب اػت. دس ٞبی ٔضٔٗ دس ٔیبٖ آٖتشیٗ ثیٕبسیٞبی تٙفؼی یىی اص ؿبیغ. ثیٕبسیثش٘ذٕ٘یٞبی ٔضٔٗ س٘ح ٞب اص ثیٕبسیدكذ اص ػبوٙبٖ لفغ

ٞب ثٛدٜ ا٘ذ. ثٝ ًٛس ٔثبَ، ثیٕبسی تشیٗی تمشیجب ٕٞٛساٜ ؿبیغٞبی تٙفؼیٕبسیٞبی ٔختّف ا٘دبْ دادٜ اػت، ثثؼیبسی اص تحمیمبتی وٝ ا٘دٕٗ دس ػبَ

 ثش٘ذ. ٞبی تٙفؼی س٘ح ٔیاص ثیٕبسیٔٛسد پظٚٞؾ لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ،  2009ٞب وٝ دس ػبَ دسكذ ػبوٙبٖ لفغ 6/22ٞب ٚ ٘ـیٗدسكذ اتبله 22

                                                 
در ٍیتٌام ٍ جٌَب  2003-2002ّای ّای خشکی را تِ دًثال دارد. ایي تیواری کشٌذُ، تیي سال( تیواری تٌفسی تِ شذت ٍاگیرداری کِ تا تة هذاٍم، سردرد ٍ تذى درد ّوراُ است ٍ سرف8ِ

 گشت. چیي در هیاى جوعیت زیادی ّوِ گیر شذ ٍ سثة هرگ عذُ ی زیادی 

9) Comprehensive Social Security Assistance (CSSA) 



ی ثیؾ اص حذ ؿّٛؽ ػبوٙبٖ ایٗ ٔٙبًك وٝ صٔیٙٝ ػبص ا٘تمبَ ثٝ فوبی ص٘ذٌ بسی دؿٛاس ٘خٛاٞذ ثٛد اٌشدسن =چشایی> چٙیٗ ٔیضاٖ ثبالیی اص ثیٕ

خبػت؛ =ثشای خبٔؼٝ> ٞبی ٔؼیٛة ایٗٞبی ٔحشْٚ ٚ حبؿیٝ ای دس خب٘ٝچٙیٗ ٘تیدٝ ی تٕشوض ٌشٜٚٞب اػت، تٛخٝ وٙیٓ. ایٗ ٔیضاٖ ثبال ٞٓٔیىشٚة

 ثش٘ذ.ٞبی سٚا٘ی س٘ح ٔیی وٝ اص ثیٕبسیٞبیی ٔب٘ٙذ ػبثمٝ داساٖ، ٔؼتبداٖ ٚ ٔشدٔخب صثبِٝ دا٘ی اػت ٚیظٜ ی ٌشٜٚایٗ

دسكذ سػیذ. ایٗ أش تب  5/14ایٗ سلٓ ثٝ  2009داد٘ذ ٚ دس ػبَ ٞبی تًٙ سا تـىیُ ٔیدسكذ اص ػبوٙبٖ خب٘ٝ 31ٞب ، ایٗ ٌش1997ٜٚدس ػبَ 

بػی دس صٔیٙٝ ی اثشٌزاسی ثش تلٛیت دٞی اختٕآٔیض ا٘دٕٗ ػبصٔبٖٞبی ٔٛفمیتٞبی ٔؼىٗ اػت وٝ ثب تالؽا٘ذاصٜ ای، ٘تیدٝ ی ثٟجٛد ػیبػت

 لٛا٘یٗ حبكُ ؿذٜ اػت. 

(، ثبص ٞٓ تؼذاد ثیٕبساٖ سٚا٘ی ایٗ 2009دسكذ دس  2/5ثٝ  1997دس  9/8اص ٞبی خذی سٚا٘ی داس٘ذ)أب ثب ٚخٛد وبٞؾ دسكذ ػبوٙب٘ی وٝ ثیٕبسی

...دسن ؿیٛع ٓ ٚ ٞـذاسدٞٙذٜ ای ثبالتش اػت اص تؼذاد ثیٕبساٖ سٚا٘ی ؿٟش ٘ؼجت ثٝ خٕؼیت وُ ؿٟش. ٌٔٙمٝ ٘ؼجت ثٝ خٕؼیت آٖ، ثٝ ٘حٛ ٟٔ

وٙٙذ ٚ ثٝ سٚاثي پشاهٌشاة ٚ ٞبی سٚا٘ی ٘یض چٙذاٖ دؿٛاس ٘یؼت اٌش وٝ ٍ٘بٜ وٙیٓ ثٝ فوبٞبی وٛچىی وٝ ایٗ افشاد دس آٖ ص٘ذٌی ٔیثیٕبسی

 ب ٔـتشوب دس ایٗ فوبی وٛچه ٞؼتٙذ. ٞٞبی خٛد وٝ ثب آٖٞب ثب ٕٞؼبیٝتـٛیؾ آٖ

دِٚت ٔتؼٟذ ؿذٜ ثٛد تب ٔتمبهیبٖ ٔؼبوٗ دِٚتی سا ظشف ػٝ  10وٙذ.ا٘ذاص ػالٔت ٍ٘بٜ ٕ٘یٔتبػفب٘ٝ دِٚت ًٞٙ وًٙ ثٝ ٔؼئّٝ ی ٔؼىٗ اص چـٓ

ٞبی تجؼین آٔیض ٔؼىٗ، ثٝ ػالٜٚ ی تٞب ٔٙتظش ثٕب٘ٙذ؛ ثٝ ػجت ػیبػتش اص ایٗػبَ اػىبٖ دٞذ، أب اوٖٙٛ ثؼیبسی اص ٔتمبهیبٖ ثبیذ ثؼیبس ثیؾ

ٞضاس ٔٛسد ثٛدٜ اػت. ثب ٚخٛد ایٗ، دِٚت تؼٟذ دادٜ  150، 2011ٞضاس ٔٛسد ٚ دس ػبَ  100، 2006وٕجٛد ٔٙبثغ. تمبهب ثشای ٔؼىٗ ػٕٛٔی دس ػبَ 

ْٚ، تٛػي ایٗ ػیبػت ٔؼىٗ ٘بدیذٜ ٞبی آیٙذٜ خٛاٞذ ػبخت. دس ٘تیدٝ، ػالٔت ػبوٙبٖ ٔٙبًك ٔحشضاس ٚاحذ ٔؼىٗ دِٚتی دس ػبَٞ 15وٝ تٟٙب 

ٞبی فمیش ص٘ذٌی وٙٙذ دس حبِی وٝ ثب دسٔب٘ذٌی تشی دس ٔحیيٞب ثشای ص٘ذٌی وشدٖ ٘بچبس خٛاٞٙذ ثٛد وٝ ٔذت ًٛال٘یؿٛد، صیشا آٌٖشفتٝ ٔی

 ٔٙتظش ٔؼىٗ دِٚتی ٞؼتٙذ. 

ب تـىیُ وٕؼیٖٛ ٌٔبِؼبت ًٞٙ وًٙ ثبیذ ثبی فبػذ، دِٚت ٞثشای استمب ٚهؼیت ػالٔت ػبوٙبٖ ایٗ خب٘ٝدٞی اختٕبػی، اص ٘ظش ا٘دٕٗ ػبصٔبٖ

ىٗ خبٔغ دسثبسٜ ی ػالٔتی ٚ اػىبٖ، ػؼی ٕ٘بیذ تب ػٕك ٚ ٌؼتشٜ ی ٔـىالت سا ثفٟٕذ ٚ ثـٙبػذ. ػپغ ایٗ ٌٔبِؼٝ ثبیذ ثبصثیٙی لٛا٘یٗ فؼّی ٔؼ

ٞبی ػٕٛٔی؛ )دس ایبٔی وٝ ٔحشٚٔیٗ ٔٙتظش خب٘ٝ ٞبی ػٕٛٔی سا دس پی داؿتٝ ٚ تغییشاتی چٙذ سا ٔذّ ٘ظش لشاس دٞذ: وٛتبٜ وشدٖ صٔبٖ تأٔیٗ ٔؼىٗ

تش ص٘ذٌی وٙٙذ؛ تمٛیت ٔحیٌی ػبِٓدس ٗ ثتٛا٘ٙذ ػبوٙیثٝ ایٗ ٔٙظٛس وٝ  ٞبی ٔؼیٛة ٞؼتٙذافشادی وٝ دس خب٘ٝتؼذاد  پبییٗ آٚسدٖٞؼتٙذ( 

 ٞبی اختٕبػی ٔحشْٚ. ی ثب تٕشوض ثش ٌشٜٚٞبیثخـی ٚ ثٝ ًٛس خبف ثشداؿتٗ ٌبْٞبی ثٟذاؿتی اِٚیٝ ٚ تمٛیت خذٔبت تٛأٖشالجت

  11«ؿٛاٞذ سثي دٞٙذٜ ی ٔؼىٗ فمیشا٘ٝ ثب ػالٔتی، اظٟش ٔٗ اِـٕغ اػت، ثب ایٗ حبَ دس ًٞٙ وًٙ وؼی تٛخٝ چٙذا٘ی ثٝ ایٗ ٔؼئّٝ ٘ذاسد.

 :...ٌزاؿتٝ اػت ؿٕبایٗ ٕٞٝ، ٚظبیفی اػت وٝ خذا ثش ػٟذٜ ی 

خضئی اص ٔؼتؼٕشات اٍّ٘ؼتبٖ ثٛد ٚ اص آٖ ثٝ ثؼذ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٌٔٙمٝ ی ٚیظٜ ی  1997س تب ػبَ ًٞٙ وًٙ، دس خٙٛة چیٗ لشاس داسد. ایٗ وـٛ

تٛا٘ؼتٝ اػت ثب التلبد ٚ خبٔؼٝ ای ثش وٝ  دا٘ٙذٔیالتلبدی ثب ٔذیشیت ٘یٕٝ ٔؼتمُ، ٚاسد پیٕب٘ی ثب وـٛس چیٗ ؿذ. ًٞٙ وًٙ سا وـٛسی آػیبیی 

ثذ. أشٚصٜ، ثؼیبسی اص وـٛسٞبی خٟبٖ ػْٛ، ًٞٙ دػت یبتٛػؼٝ  پبیٝ ی ثبصاس آصاد، ثٝ سؿذ ٚ

 وًٙ سا یه اٍِٛی ٔٛفك ثٝ حؼبة آٚسدٜ ٚ ػؼی دس پیشٚی اص آٖ داس٘ذ. 

 س٘ح ٚ دسد ٔشدٔی وٝ ؿشایٌی ایٗ چٙیٗ داس٘ذ،تٛخٝ ٚ تالؽ ثشای ٔؼبئُ، خبػت وٝ ػٛاَ ایٗ

 خبی داسد؟ دس ودب

ؿٛد ٌفتٝ ٔی اس٘ذ. دس ٔذَ التلبد ثبصاس،ٞبی التلبدی سایح ٘ذچٙیٗ ٔؼبئّی، خبیی دس ا٘ذیـٝ

ؿٛد ٚ فؼبِیت یه فشد خبف وٝ ثٝ ًٕغ وؼت ػٛد وٝ خبٔؼٝ اص ًشیك سلبثت آصاد ٕٞبًٞٙ ٔی

ٌیشد)یؼٙی وبس ٚ فؼبِیت دس ثبصاس دس ًّت ثشٚت ؿخلی(، ػجت افضایؾ وّی ثشٚت كٛست ٔی

-ػُٕ ٔیآصاد  َ التلبد ثبصاسِدس ػٌح خبٔؼٝ خٛاٞذ ٌشدد. دس اٍِٛٞبیی اص تٛػؼٝ وٝ ثش ًجك ٔذ

، وّیذ اكالح التلبدی ایٗ اػت وٝ چٙذیٗ ػبَ دس ػختی ػپشی ؿٛد تب صحٕبت ثٝ ثبس ٙذوٙ

ش ثؼوی ثٝ ٘ظ 12٘بپزیش اكالحبت اػت.وـیذٖ ثشخی الـبس اختٕبػی پیبٔذ اختٙبةثٙـیٙذ ٚ س٘ح
                                                 

 کٌذ.اًذاز اًساًی دیگری ًیس ًگاُ ًویاًذاز سالهت، تلکِ از ّیچ چشنرسذ کِ ایي دٍلت، ًِ فقط از چشن( الثتِ تِ ًظر هی 10

 ثب ا٘ذن تلشف ٚ تّخیق.  "http://lsecities.net/media/objects/articles/hong-kong"( ثشٌشفتٝ ؿذٜ اص 11
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 درصد جوعیت دًیبست. 14درآهد کل 

سدریک پبگ؛ )ضْزّبی پبیدار؛ 

اًتطبرات هزکش هطبلعبتی ٍ تحقیقبتی 
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-ٞب ادػب ٔیٔثُ دسدٞبی سؿذ یه ثچٝ. حتی ثؼوی سٚ٘ذ سؿذ اػت؛ ٝ ای ٌشیض٘بپزیش دس> ػبسهٌشاٖ ایٗ حبِت =;ٚهؼیت ثذ ٔحشٚٔیٗاص تحّیُ

ٞبی ٔٛخٛد ثیٗ ٌزاسی ثٝ دػت آٚس٘ذ ٚ اٌش پَٛثش٘ذٌبٖ ٔبصاد وبفی ثشای ػشٔبیٝ ؿٛدوٙٙذ وٝ ایٗ ٚهؼیت ٌّٔٛة اػت، چٖٛ ٘بثشاثشی ٔٛخت ٔی

ػشٔبیٝ ٌزاسی چیض ی ٘خٛاٞذ ٔب٘ذ. أب ایٗ ٘ظشیٝ اص ِحبٍ تش آٖ خشج ٔبیحتبج خٛاٞذ ؿذ ٚ ثشای تش ػشؿىٗ ؿٛد، ثیؾٕٞٝ ثٝ كٛست ٔؼبٚی

ػذاِتی اخاللی ٚ ػیٙی غیشلبثُ دفبع اػت. ٌفتٗ ایٗ وٝ ٘بثشاثشی ٚ ػٛاسم ٕٞشاٜ آٖ ثشای سؿذ هشٚسی اػت ٔثُ آٖ اػت وٝ ثٍٛییٓ  ثی

ؿذ ٚ تٛػؼٝ ای وٝ فمي ثشای . س ٛد...ؿی ٚاطٌٛ٘ٝ ٔیٞبی ا٘ؼب٘اختٕبػی ٚػیّٝ ی ٔٛخٟی ثشای اصدیبد ثشٚت ٔبدی اػت. ثب ایٗ ٌٛ٘ٝ وبسٞب اسصؽ

سػذ اِجتٝ ثٝ ٘ظش ٔیٞبی داخّی ٚ ثیٗ وـٛسٞب سا تذاْٚ ثخـذ یب افضایؾ دٞذ، تٛػؼٝ ٘یؼت، اػتثٕبس اػت. ثشٚتٕٙذ ٔفیذ ثبؿذ ٚ ٘بثشاثشی الّیت

دس ...ٍِٛٞبی خبكی اص سؿذ ٔٛخت آٖ اػت. ثّىٝ پیشٚی اص ات ٞب سا دأٗ صدٜ اػػْٛ ٘بثشاثشیخٛد سؿذ ٘یؼت وٝ دس اوثش وـٛسٞبی خٟبٖ وٝ ایٗ، 

ؿٛ٘ذ ٘ٝ ثشای ثی ٔیخشج  ،ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞب ػٕذتب ثٝ ٘فغ ثخؾ ؿٟشی ٚ ثٝ ػٛد وؼب٘ی وٝ اص لجُ ثٟشٜ ٔٙذ ثٛدٜ ا٘ذاٍِٛٞبی سایح تٛػؼٝ، 

 پیٍیشی ؿذٜ اػت.  ،بدیثشٚت ٔ خاللی، سؿذ التلبدی ٚ تىثیش وّٕیِثٝ ثٟبی اص دػت دادٖ تٛػؼٝ ی ا ثٟشٌبٖ.

تش ثشای ؿٛد وٝ حذالُ دس خٟبٖ ػْٛ ٘یبصی ثٝ سؿذ ٘یؼت. اٌش لشاس اػت فمش سیـٝ وٗ ؿٛد، سؿذ التلبدی ٔتؼبدَ تش ٚ ػبدال٘ٝاِجتٝ دِیُ ٕ٘ی

 حیبتی اػت. ،سػیذٖ ثٝ ػذاِت اختٕبػی

ا٘ؼبٖ ػبخض ٞؼتٙذ. دس ٚالغ ٘بتٛاٖ اص ص٘ذٌی ا٘ؼب٘ی  ای دس ؿأٌٖیخٛیذ أب یه ػْٛ اص آدٔیبٖ اص داؿتٗ ص٘ذثـش ثٝ دیٍش وشات ساٜ ٔیأشٚصٜ، 

خب٘ٝ ا٘ذ ٚ ٘بتٙذسػت. ایٙبٖ تٍٙذػتبٖ ا٘ذ، ػٛاد ٚ ثیغزای وٕی داس٘ذ، ؿغُ دسػت ٚ حؼبثی ٘ذاس٘ذ، ثی أٛؽ ؿذٜ ا٘ذ؛وبُٔ ا٘ذ. ایٙبٖ ٔشدٔبٖ فش

ٞب ٌزؿتٝ ٚ ایـبٖ سا صیش خٛد ِٝ بثشاثش یب اص وٙبسؿبٖ سد ؿذٜ اػت ٚ یب اص سٚی آٖٞب تٕشوض ثیبثذ أب خشیبٖ تٛػؼٝ ی ٘وؼب٘ی وٝ تٛػؼٝ ثبیذ ثش آٖ

  13وشدٜ اػت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٔب دٚسٜ ای سا پـت ػش ٔی ٌزاسیٓ وٝ كذٔٝ صدٖ ثٝ دیٍشاٖ ثشای سػیذٖ ثٝ اغشام ؿخلی ثٝ ٘ذست ٔٛسد ثٝ ِحبٍ ثبٚسٞبی اختٕبػی ٘یض، 

ٚالغ ثٝ ٘مٌٝ ای سػیذٜ ایٓ وٝ سٚیٝ ی ٔٙظٓ ٚ خي ٔـی خبكی ثشای ٔحذٚد وشدٖ تٕبیالت فشدی تؼییٗ ٌیشد ٚ دس ثبصخٛاػت ٚ لوبٚت لشاس ٔی

ؿٛد دس حبِی تش ٔیٞب سٚص ثٝ سٚص ثیؾوٙٙذ ٚ تؼذاد آٖ٘ـذٜ اػت. =...> دٚسا٘ی اػت وٝ اوثشیت فمیش ٚ ٘بػبِٕی دس ٔحذٚدٜ ٞبی ؿٟشی ص٘ذٌی ٔی

 خٛسداسی اص أىب٘بت ٚ حتی ٔشي خٛد ٘ذاس٘ذ. وٝ ٞیچ ٌٛ٘ٝ اختیبسی ثشای ص٘ذٌی، ثش

ٕٞٝ ی ٔشدْ سا ثٟجٛد خٛاٞذ ثخـیذ.=...> أب  ؿٟشی دس دساصٔذت أىب٘بت جٙی ثش ایٗ وٝ ؿٟش٘ـیٙی ٚ تٛػؼٝیه اػتمبد ػٕٛٔی ٚخٛد داسد ٔ

د٘یبی دس حبَ تٛػؼٝ، دس دساصٔذت  دٞذ وٝ ایٗ یه تلٛس غّي ٚ ػفؼٌٝ آٔیض اػت وٝ ثٍٛییٓ فشایٙذ تٛػؼٝ ی ؿٟشی دس ایٗؿٛاٞذ ٘ـبٖ ٔی

-ث ٔیتٛا٘ذ ثشٚت ٚ ثٟذاؿت سا ثشای اوثشیت خبٔؼٝ ثٝ اسٔغبٖ ثیبٚسد. ٕٞبٖ ًٛس وٝ ثؼوی وبسؿٙبػبٖ اػالْ وشدٜ ا٘ذ، تغییشات التلبد والٖ ثبػٔی

ٞب ٚ ؿٟشٞبی ؼیت تأٔیٗ وٙذ. پبیتختتٛا٘ذ یه ص٘ذٌی ػبِٓ ٚ ثٟذاؿتی سا ثشای ایٗ خیُ خٕؿٛد خٕؼیت صیبدی ثٝ ؿٟشٞب ٔٙتمُ ؿٛد أب ٕ٘ی
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 : NBCیغ تَر هسبفزتی ٌّگ کٌگ در ضبکِ ی تبل

 خزید غزق ضَید! در بْطتِ

ّبی لَئیس تزیي پبسبصّبی دًیب بِ فزٍضگبتَاًد هسبفزاى را اس پز سرق ٍ بزقتَر یک رٍسُ ی خزید در ٌّگ کٌگ، هی

 ّبی خیزُ کٌٌدُ ی دریبی جٌَة چیي بکطبًد!سدًٍگ ٍ بِ آة-ّبی هبئٍَیتَى، سبعت

است؛ یک پبسبص ضیک هٌطقِ ی هزکشی  پبسیفیک پِلِیسبزای ضزٍع ًطبط ٍ گطت ٍ گذار خزید، یک هکبى خَة 

تجبرت در جشیزُ ی ٌّگ کٌگ. فقط یک ًگبُ بِ دفتزچِ ی راٌّوبی ایي هزکش خزید ضوب را بِ حیزت خَاّد 

 ]...[ستٌد!جب ًّدّب در ایيٍ بسیبری دیگز اس هبرک ّب ٍ بز ٍِرسبچِ، دٍلسِ اًد گبببًب، چبًل، ّزهس، پزادااًداخت! 

تَاًٌد اس طزیك پل َّایی بِ سوت ایستگبُ اتَبَس بزًٍد تب بب یک بب کیفیت، خزیدکٌٌدگبى هی بعد اس چٌد سبعت خزیدِ

در طبقِ ی ببالیی اتَبَس بٌطیٌید تب بْتزیي  ٌد.در جٌَة ٌّگ کٌگ بزس استٌلی هبرکتآرام آرام بِ  ،اتَبَس دٍ طبقِ

 یت کٌید. ]...[ّب را رؤهٌظزُ

تَاًٌد هتزٍی ٌّگ کٌگ را سَار ضًَد ، خزیدکٌٌدگبى هیّبربز سیتیبعد اس غزق ضدى در بزًدّبی لَکس هَجَد در 

آٍرًد ّبی درخطبى ًئَى...ّجَم هیّبی سیبدی اس هیبى الهپ. ضلَغیکَکهًَگدر  کَلَىٍ بِ ضوبل بزًٍد: هحلِ ی 

 ...یکی اس بْتزیي هزاکش هُد ٌّگ کٌگ!-ّبستجب ببسار هُد خبًنا دارد؛ ایيّب ارسش اش راهب جٌگیدى بب ایي ضلَغی
(http://www.nbcnews.com/id/10713090/ns/travel-destination_travel/t/get-lost-shopping-heaven/) 
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تش ٞب ٚ ٟٔٓٞب ٚ خٛأغ ثٝ خذٔبت، ٔٙبثغ، فشكتٞب ٍ٘شیؼت؛ تفبٚت دس ٔیضاٖ دػتشػی افشاد، خب٘ٛادٜٞبی دسٖٚ آٖٞب ٚ تجؼینٟٔٓ سا ثبیذ ثب تفبٚت

 اص ٕٞٝ تفبٚت دس ویفیت ص٘ذٌی. 

ٞبی ػفٛ٘ی ٘بؿی اص فمذاٖ ٘یبصٞبی اػبػی( ٚ ٔـىُ ٘بؿی اص تٛػؼٝ ٘یبفتٍی)ثیٕبسیٔحشٚٔبٖ خبٔؼٝ اص ٞش دٚ > ،=دس صٔیٙٝ ی ػالٔت ثٝ ًٛس ٔثبَ

 ثش٘ذ. ( س٘ح ٔیٚ آِٛدٌی ٞٛا ٞبی ٔضٔٗ ٚ ؿذیذ ٘بؿی اص تٛػؼٝ كٙؼتی اص خّٕٝ افضایؾ ٚػبیُ ٘مّیٝتٛػؼٝ یبفتٍی )ثیٕبسی

، لشثب٘یبٖ صیبدی ٘یض ثٝ ٕٞشاٜ دػتیبثی ثٝ سفبٜ ثشای تٕبْ ثـش اػت ٞبی افضایؾ آٖ، تٟٙب ساٌٜٛیذ سلبثت ٚ ٔىب٘یؼٓای وٝ ٔی "تفىش خٟب٘ی"آٖ 

سػیذٖ ثٝ  ، آٖ ٞٓ ثشایوٙٙذس فمیش خبٔؼٝ ٞؼتٙذ وٝ ثب ٞٓ سلبثت ٔیبلـاثیٙیٓ تٟٙب ؿٛد وٝ ٔب ٔی. ایشاد ایٗ تفىش ثٝ ٚیظٜ ٚلتی ٔـخق ٔیداسد

وٙٙذ وٝ ٘بچیض ٚ ٘بوبفی اػت. وٙٙذ وٝ ٘بأٗ ٚ آِٛدٜ اػت ٚ دسآٔذی وؼت ٔیٞبیی وبس ٔیوبٞذ؛ دس ٔحیيٞب ٕ٘یوٝ چیضی اص فمش آٖ ٞبییؿغُ

-تشی ثجش٘ذ. الـبس ٔحشٚٔی وٝ دس ؿٟشٞب ص٘ذٌی ٔیوٙٙذ ػٛد ثیؾٞب ثشای ایٗ اػت وٝ ثشٚتٕٙذا٘ی وٝ دس خٛاس لـش ٔحشْٚ ص٘ذٌی ٔیتٕبْ ایٗ

 ٌبس ٌزسا٘ذٜ ٚ تٟٙب ثٝ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ثؼٙذٜ وشدٜ ا٘ذ. وٙٙذ، ؿبٞذ سفبٜ ثشٚتٕٙذاٖ ٞؼتٙذ دس حبِی وٝ خٛد ثٝ ػختی سٚص

 . اًالػبت ٚ آٌبٞیاًالػبت ٚ آٌبٞی ثخـی اص ایٗ تغییش ٔشتجي اػت ثب دس ٘حٜٛ ی تفىش دس ػٌح ثیٗ إِّّی ایدبد ؿٛد. تغییشات اػبػیثبیذ 

دس ٌٛؿٝ ٚوٙبس خٟبٖ، تغییش دس فشایٙذٞبی ٘بػبدال٘ٝ. خٛد ٌبٔی اػت ثٝ ػٛی  ،ُ ٘بثشاثشی دس ٔؼشم دیذ لشاس ٌیشد ٚ ایٗٔـىوٝ ذ ٘ؿٛثبػث ٔی

ثٝ د٘جبَ  1994ثشای ٔثبَ دس ٞب ػیبٖ ٌـتٝ ٚ ثٝ ػشكٝ ی آٌبٞی ٚ تذثیش وـب٘یذٜ ؿٛد. ٞب ٚ ٔحشٚٔیتٌیشد تب س٘حٞبی صیبدی كٛست ٔیتالؽ

ٞب ثٝ اص ٘بثشاثشی ٔشدْ آٌبٜ وشدٖ ػْٕٛ ثب ٞذف بٖ،ّی ص٘ٔح ٞبی ثٟذاؿتی دس ػبئٛپبئِٛٛ ا٘دبْ ؿذ، یه ؿٛسایػذاِتیٌٔبِؼٝ ای وٝ دسثبسٜ ی ثی

ٓ الیحٝ یخٛاٞٔی ٞب ٚ اًالػبت أشی هشٚسی اػت...ٔبثشای ػبختٗ یه خبٔؼٝ ی ػبدال٘ٝ، دػتشػی ثٝ دادٜ »ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ:كٛست سٚصٔشٜ، 

ٙذ؛ دادٜ ٞبیی وٝ ثٝ ویفیت ٕ٘بی ثٝ ًٛس ػٕٛٔی اػالْ سا خٛد ٞبیٓ وٝ ثش اػبع آٖ ٟ٘بدٞبی اداسٜ وٙٙذٜ ؿٟشی ٔٛظف ثبؿٙذ تب دادٜیای اسائٝ وٙ

 « ؿٛد.ص٘ذٌی ٔشدْ ثٝ ًٛس وّی ٔشثٛى ٔی

 حبَ ثٝ فشم وٝ ایٗ اًالػبت ؿفبف ٚ وبفی ثبؿذ؛ چٝ وؼی دس ایٗ ساثٌٝ ٚاسد ػُٕ خٛاٞذ ؿذ؟

افضایؾ ٔـبسوت ٔحّی ٔؼٕٛال ثبػث ثبؿذ.  ثشای تغییش ٔؤثشتشیٗ اثضاسٞبی تالؽتٛا٘ذ یىی اص ٔی دس فشایٙذٞب ٔـبسوت ٌؼتشؽ ػذاِت اص ًشیك

د. دس ایٗ ٔیب٘ٝ، افشادی وٝ داسای ؿٛثش ٔیٙذٞبی ثؼیبس ٔؤفشایٌیشی ؿىٌُؼتشؽ ػذاِت ٚ 

تٛا٘ٙذ ٔؤثشتش ػُٕ وٙٙذ؛ اِجتٝ دس كٛستی وٝ تالؽ دس ایٗ تحلیالت ٚ ٘فٛر اختٕبػی ٞؼتٙذ، ٔی

 اص وٙبس ٔؼبئُ ػجٛس ٘ىٙٙذ.  یٚتتفبثیثب صٔیٙٝ سا سػبِت خٛد دا٘ؼتٝ ٚ 

دٞذ ٔـبسوت افشاد ٚ الـبس ٔحشْٚ خبٔؼٝ دس حبَ حبهش ؿٛاٞذ صیبدی ٚخٛد داسد وٝ وٝ ٘ـبٖ ٔی

ثؼیبس ٔٛفك ثٛدٜ ٚ دس ثٟجٛد ؿشایي  ،ٞبی ؿٟشیٔـیٞبی ٔختّف دس تذٚیٗ خيٚ ٘یض ا٘دٕٗ

 تبثیش صیبدی داؿتٝ اؿت. 

دس ؿٟشٞب تٟٙب ثٝ ٔؼٙی تٛإ٘ٙذػبصی ٔحشٚٔیٗ ثشای ٌیشی افضایؾ ٔـبسوت دس فشایٙذ تلٕیٓ

دفبع اص حمٛق فیضیىی ٚ ٔبدی خٛد ٘یؼت، ثّىٝ ثٝ ٔؼٙی تفٛین آٌبٞب٘ٝ ٚ اختیبسی ٔؼئِٛیت 

ٌیشی . دس ٚالغ أٛس تلٕیٓا٘ذ ٌیشی ثٝ وؼب٘ی اػت وٝ ثشای ایٗ وبس ٔٙبػت ؿٙبختٝ ؿذٜتلٕیٓ

 ىالت ٔختّف ٞؼتٙذ. ثبیذ تٛػي وؼب٘ی ا٘دبْ ٌیشد وٝ تحت فـبس ٔـ

ثبیذ دس یه ائتالف ٍٕٞب٘ی تالؽ وٙیٓ ثشاثشی ٚ پبیذاسی سا دس ؿٟشٞب ٟ٘بدیٙٝ وٙیٓ. ٔب ثبیذ 
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ما در جایگاهی قرار داریم همانند 

هفتاد سال پیش...شما مردم با این همه 

-کنید؟ آیا آموختهتحصیالت چه می

های خود را تنها برای کسب منفعت به 

 برید؟کار می
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