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استرالیای امروز
در اين قسمت، شما درباره فرهنگ، نوآوران و هويت ملی استرالیا  میخوانید. در جهان امروزي، استرلیا يك شريك تجاری قوی و ملتی محترم در دنیا است.

استرالیاي یها از مشارکت مهاجرين جديد در رشد ممتد و بازسازي کشورمان قدرداني  میکنند.

سرزمین
استرالیا يكي از کهن ترين سرزمین های جهان است. استرالیا ششمین کشور بزرگ دنیا و بزرگ ترين کشور جزيره ای است. استرالیا هموارترين و 

خشک ترين سرزمین مسكونی است. بیش تر استرالیا، خاک ضعیف و بارندگی کم دارد که کشاورزی را دشوار کرده است. نواحی خشک داخلی به 
"آوتبک" outback معروف هستند و به ويژه مناطق دوردست و صعب هستند. در استرالیا، آب از منابع بسیار باارزش بشمار می رود.

استرالیا که کشوری بزرگ است، مناطقی با اقلیم کامال متفاوت دارد. نواحی استوايی در شمال استرالیا و نواحی کويری در مرکز وجود دارند. در جنوب، 
دماي هوا از زمستان های سرد با برف کوهستانی تا موج گرما در تابستان متغیر است. 

ً

عالوه بر شش ايالت و دو منطقه در سرزمین اصلی، دولت استرالیا مناطق زير را نیز اداره  میکند:

کارتیه و اشمور جزاير 	

کريسمس جزيره 	

)کیلینگ( کوکوس جزاير 	

جرويس خلیج منطقه 	

کورالدريای جزاير 	

استرالیا جنوب قطب منطقه در  دونالد مکجزاير و هرد جزيره 

نورفولکجزيره 	

مناطق میراث جهانی
مناطق استرالیايی زير در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی،  علمی 

و فرهنگی سازمان ملل متحد )يونسكو( ثبت شده است.

فرهنگی
استرالیاراتی يتعزمناطق 	

بیمبوجی فرهنگی مناظر 	

ملبورندر کارلتون های باغو سلطنتی شگاه ينماساختمان 	

سیدنی.اپرای تاالر 	

تاالر اپرای سیدنی
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طبیعت
کوئینزلند و جنوبی استرالیای در ی ياسترالیاپستانداران ل یفسمناطق 	

(Riversleigh/Naracoorte)

زريفرره يجز	

(Gondwana)گوندوانا ی ياستوابارانی هاي  جنگل	

(Great Barrier Reef)مرجانی بزرگ صخره 	

(Greater Blue Mountains Area)بزرگ آبی های  کوهمنطقه 	

(Heard and McDonald Islands)دونالد مک و هرد ر يجزا	

(Lord Howe Island Group)هوئه لورد ره يجزگروه 	

(Macquarie Island)کوئری مک ره يجز	

	(Ningaloo Coast) نینگالو ساحل 

	(Purmululu National Park) پورمولولو ملی پارک 

غربیاسترالیای ، (Shark Bay)شارک خلیج 	

نزلندیوئکري یگرمسهاي  جنگل	

مجتمع
وداکوکملي پارك 	

(Tasmanian Wilderness)تازمانیا جنگلی و گیاهی پوشش 	

(Uluru-Kata Tjuta)جوتا اولورو-کاتا ملی پارک 	

(Willandra Lakes Region)والندرا هاي درياچه منطقه 	

عالوه بر نمادهای غرب و عجايب طبیعی مذکور، هزاران سايت مقدس نیز در کشور وجود دارد که برای ابوريجینی ها و جزيره نشینان تنگه تورس اهمیت 
دارد. اين سايت ها بخش مهمی از ساخت فرهنگی استرالیا هستند و برای همه استرالیايی ها از اهمیت برخوردارند. سايت های مقدس معمواًل به موجوديت 

اجدادی و با نقش آنها در خلق مناظر وسیع، تلفیق ارزش های فرهنگی، روابط خويشاوندی و نظم اجتماعی پیوند دارد. 

سرزمینی پهناور
 ابوريجینی ها و جزيره نشینان تنگه تورس روابط خوبی با سرزمین 
دارند. آنها همواره روابط ارزشمندی با همسايگان دارند و مسافت 

طوالنی را برای ديدار سفر  میکنند. «Song-lines» ابوريجینی ها و 
جزيره نشینان تورس  داستانهايی است که قوانین، تاريخچ و فرهنگ 

ديرينه را با جغرافیا پیوند زده و گروه های زبانی و فرهنگی مختلفی را از 
سراسر استرالیا را پوشش  میدهد. هزاران سال از آنها نگهداری شده و 

تمرين شده اند. 

در قسمت های زيادی از استرالیا، مردم نسبت به ساير استرالیايی ها، 
دسترسی محدودی به خدمات مثل مدارس، خدمات بهداشتی و 
فروشگاه دارند. ما برای حمايت از کسانی که در جوامع دورافتاده 

زندگی  میکنند با يک ديگر همكاری  میکنیم. استرالیايی های شريف
نبوغ و نوآوری، به حل مشكل دورافتادگی کمک کرده اند.

 با 

امواج در پايه آيرس راک(Ayers Rock)  در الورو-پارک ملی کاتا تجوتا صخره 
تشكیل دادند.

حیات وحش و پوشش گیاهی تازمانیا



            

  
    

  
 

 

  

 
 

  

 
 

 

  

 
 

پدالی رادیوی 
نخستین ادلید، اهل ، (Alfred Traegar) گر يترا آلفرد 1929، سال در 

فشار با توانستند می کنندگان استفاده رد. ک طراحي را پدالي راديوي 
هاي خانه نند. ک برقرار اي دوطرفه راديويي ارتباط ها پدال روي پا 

 ان یبوم جوامع و دوردست رساني مكک هاي ايستگاه دورافتاده، مناطق 
پدالي راديوي شدند. مند بهره اختراع اين مزاياي از همگي ني یابوريج

و سلطنتی هوايي پزشك خدمات ايي، یاسترال بزرگ نهاد دو برپايي به 
کرد. کمک ی يهوا مدرسه 

 سلطنتی هوایی پزشک خدمات 
دورافتاده جوامع با ، (Reverend John Flynn) ن یف جان ش یشک

 به هواپیما، ق يطر از پزشک، رساندن او طرح رد.  کمي ار ک و زندگي 
ن يکمتر در outback "آوتبک" داخلي خشك نواحي ن کسا ماران یب

 کوانتاس مايي یهواپ دولت، از او آن، انجام برای بود. ممكن زمان 
(Qantas) ی يهوا پزشک خدمات گرفت. مك ک ريه یخ هاي اعانه و

هنوز حال، ن يا با ولی رد، ک ار ک به شروع 1928 سال در سلطنتی 
نداشتند. دسترسي خدمات اين به ه ک بودند دورافتاده نقاط در مردمی 
را امكان اين دورافتاده هاي ايستگاه ساکنین به پدالی وی يراد اختراع 

 شوند. مند بهره پزشک وجود از ن كمم زمان ن يکمتر در تا داد 

هوایی مدرسه 
 مدارس به بودند مجبور دورافتاده مناطق ن کسا ان کودک ، 1950 دهه تا 

ل یتحص به پست طريق از اي مكاتبه صورت به يا بروند روزي شبانه
ی يهوا پزشک خدمات رئیس نايب فكه، ییم د یآدل باال(. س ك)ع بپردازند 
 پزشک ی يويراد خدمات ه ک شد متوجه جنوبي استرالیای در سلطنتی 

مفید نیز آموزگارشان با صحبت براي منزل در ان کودک تواند می ی يهوا
شروع 1948 سال در (Alice Springs) اسپرينگز آلیس و يراد باشد. 

طور به هوايي مدرسه رد. ک راديويي دوطرفه درس هاي السک پخش به 
اري یبس به ا یاسترال تجربه رد. ک ار ک به شروع آن از پس سال چند رسمي 

 است. رده ک مك ک مشابه هاي برنامه اندازي راه در ز ین ديگر شورهاي ک از 

 پدالی وی يراد ن يگزيجا اکنون هم باال انس کفر با راديويي هاي رندهیگ
کماکان ی يهوا مدرسه و سلطنتی ی يهوا پزشك خدمات اند. شده م يقد
 دارد. ادامه استرالیا دورافتاده نقاط جوامع به خدمات ارائه به 
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استرالیا هویت 
کنند، می ت يهدا را ما زندگی که ی يهاارزش ما، خ يتار مردم، تنوع ما، ی يتانیايبر های بنیان بومی، میراث و فرهنگ مثل ادی يز عوامل را ا یاسترال هويت 
است. داده ل كش موردتحسین های یياسترالیا و زندگی سبک 

 و ها جینیيابور اخیر و فعلی وضعیت و استرالیا استعماری گذشته به مربوط موضوعات بر آن دارد. پیوند ما خ يتار با ما ی ياسترالیا گذشت سر 6- بخش 
ک ي عنوان به ما که است جنگ مثل ی يهاچالش و چندفرهنگی و متنوع جامعه ماهیت و مبدا شامل داستان ن يا دارد. تاکید تورس تنگه نشینان رهيجز

م. يشد روبرو آنها با ملت 

پردازد. می ما موردتحسین افراد و زندگی های سبک از بعضی به بخش ن يا بقیه 

 تفریح و ورزش 
اند.کرده کسب المللی بین سطح در آوری شگفت ج ينتا هم ادی يز شمار و دارند دوست را ورزش ها یياسترالیا از اري یبس

هاي تیواقع و ها سختی از بود فراری راه ورزش ن، يمهاجر استقرار ابتداي از است. کرده متحد را ما و داده ت يهو استرالیا مردم به ورزش تاريخ، طي در 
شود. ياري جنگ عرصه روحي فشار از آنها رهايي به تا ردند  کمي برپا ورزشي مسابقات استرالیا دفاع نیروهای جنگ، طول در حتي زندگي. دشوار 

استرالیا جامعه در که بدانند ی يدادهايرو از جزوی را خود تا دهد مي امكان ان یتماشاچ و نان يكباز به که آورد می بوجود را مشترکی زمینه ن یهمچن ورزش 
 اند. بوده استرالیا موفق بسیار اران كورزش از استرالیا مهاجران و تورس نشینان رهيجز و ها جینیيابور است. مهم 

فوتبال و ونیون ي راگبی راگبی، لیگ فوتبال، ورزش کنند. می شرکت هاکی و نتبال تبال، كبس ت، يكکر مثل گروهی ورزشهای در ها یياسترالیا از اري یبس
 سواری، دوچرخه گلف، پهلوانی، س، ینت شنا، هستند. تماشا و بازی برای استرالیا در متداولی های ورزش ، (Aussie Rules) ايي یاسترال مقررات با 

 هستند. تفريحي پرطرفدار فعالیتهای از ی كاس و سواری موج روی، پیاده

 با دی يشد رقابت 19th قرن اواخر از ا یاسترال و انگلستان های تیم کند. می افتخار ت يكکر رشته در خود المللی بین های موفقیت به بخصوص، ا، یاسترال
اند.داشته گر يديك

برگزار 1861 سال در ملبورن جام نخستین است. دنیا در دوانی اسب مسابقات ترين غني از يكي ند"،  کمي متوقف را ملت ه ک اي "مسابقه ملبورن، جام 
است. بوده عمومي تعطیل ا، يتوريكو در حال به تا 1877 سال از ملبورن جام روز نوامبر، ماه شنبه سه ن یاول شد. 

 (Sir Donald Bradman) بردمن دونالد سر 
)1908-2001(

تمام در ت يكکر زن ضربه کنان بازی ن يبزرگتر از بردمن دونالد سر 
بردمن دونالد سر است. استرالیا ورزش های اسطوره واز است دوران 

نخستین و شد بزرگ لز، يو سات نیو الت يا ، (Bowral) بورال در 
داد. انجام 1928 در را استرالیا تیم برای خود ملی بازی 

 سال در خود انگلیس تور اولین در داشت. انگیزی شگفت سرعت او 
21 سن در ست. كش را مسابقه رکودهای تمامی با يتقر ، 1930

ن يآخر در بود. شده ل يتبد ی ياسترالیا اسطوره ک ي به او سالگی، 
در ها بازی از ک ي هیچ در که آنجا از ، 1948 سال در بردمن تور 

رهايناپذستكلقب"ش او تیم بودند، نباخته انگلستان مقابل 
 ""The Invincibles کرد. خود آن از را 
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 هنرها
فیلم، جمله از استرالیا بصری و شی ينما هنرمندان شود. می تورس نشنینان رهيجز و ها جینیيابور فرهنگی سنن شامل و است ا يپو ا یاسترال هنر انداز چشم
 هستند. تحسین مورد خارج و استرالیا در رقص و موسیقی تئاتر، هنر، 

 ادبیات
قرن اواخر در مجرمین ورود درباره شده ت يروا هاي قصه با و شد شروع ی ياسترالیا بومیان ی يگوقصه از فرهنگ ن يا دارد. ای هيپرما دبي ا فرهنگ ا یاسترال
افت.ي ادامه 18 

)Henry Lawson( الوسون هنری مانند سندگانی ينو بود. آنها در زندگي سخت ط يشرا و زارها بیشه مورد در ها یياسترالیا اولیه های نوشته از بسیاری 
 اند.نوشته استرالیا زارهای بیشه در زندگی روش درمورد ی يهاداستان و اشعار (Miles Franklin) لینكفران مايلز و 

 از توان مي معاصر پرطرفدار سان ينورمان گر يد از شد. ادبیات نوبل جايزه برنده 1973 سال در ، (Patrick White) ت يوا ک يپاتر ی، ياسترالیا نويس رمان
 کنلی تام ، (Tim Winton) وينتون م یت ، (Sally Morgan) مورگان سالی ، McCullough (Colleen) کالو مک کولین )Peter Carey(، اري ک تر یپ

(Tom Keneally) کورتنری س يبر و (Bryce Courtenary) برد. نام

 (Judith Writh) رایت جودیت 
)1915-2000(

حقوق مبارز و ست يز محیط فعال برجسته، شاعری ت يرا جوديث 
 در را مردمش و ا یاسترال به خود عشق او بود. جینی يابور بومیان 

 فرهنگنامه ادبیات زه يجا مثل زيادي ز يجوا او کرد. می ابراز شعارش ا
داده اختصاص خود به را شعر برای ه كمل طالي مدال و كا یبريتان

کمیته و استرالیا ست يز محیط حفاظت ته یمک از عضوي او است. 
بود. ني یابوريج پیمان 

 بردن پیش و شاعر ک ي عنوان به مهارتش خاطر به ت يرا جوديث از 
 اد ي همیشه ستی يز محیط و اجتماعی اصالحات و ا یاسترال ات یادب

شود.می

 فیلم و تئاتر 
(Cate Blanchett) لنشتبا کیت نندما یيلیااسترانشگایپهنر .هستند بمحبو وهشد ختهشنا جرخا و خلادردیيلیااسترانازسافیلم و هالمیف،يشمان

 لوهرمان باز و (Peter Weir) ر یوي تر یپ چون فیلمسازانی و (Hugh Jackman) من كج هاگ و کیدمن ول كنی، (Geoffrey Rush) راش جفری و 
(Baz Luhrmann) اند.شده متعددی المللی بین ز يجوا برنده فیلم صنعت در شان برتري خاطر به

 بصری هنر 
 Tom) رابرتز تام مانند نقاشاني توسط 19thقرن زار شهیب مناظر هاي نقاشي و بومی ن ينماد های نقاشی استرالیا، هنری دستاورد ترين شدهشناخته

Roberts) ، ن یابک مك ک يفردر (Frederick Mccubbin) ، تون ياستر آرتور و (Arthur Streeton) .راسل مثل هنرمنداني ، 20 قرن اواسط در است 
اخیرا، درآوردند. ر يتصو به زنده های رنگ با را استرالیا "آوتبک" مناطق خشك ات یح (Sidney Nolan) نوالن سیدنی و (Russell Drysdale) ل يزديدرا

 Albert) ناماتجیرا آلبرت هنر جمله از بومی هنر است. رده ک دا یپ شهرت بفردش منحصر و بخش روح سبک خاطر به Brett Whiteley وايتلي برت 
Namatjira) ، نگاواره امیلی (Kngwarreye) ، پتیارا ا يگلور (Gloria Petyarre) ، تاماس ور ُر (Rover Thomas) جاپالتجاری پوسام کلیفورد و 

(Clifford Possum Tjapaltjarri) دارد. ادی يز طرفداران خارج و استرالیا در 
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 رقص و قي یموس
 است. بومیان باستانی موسیقی آلت ک ي که است دوو جری دی ساز آوای ايي یاسترال خالص آواي ن يمعروفتر

 شهرت المللی بین سطح در راک و کانتری ك، یالسک قي یموس در شان تکمشار خاطر به و اند بوده موفق و فعال موسیقی هاي نهیزم همه در ها اييیاسترال
 اند. يافته

 نیوتن-جان ا ياولیو ، (Paul Kelly) کلی پل ، (Jimmy Barnes) بارن جیمی ، (Kylie Mingue) مینگو کیلی شامل ی ياسترالیا معروف دانان موسیقی
(Olivia Newton-John) ، فرنام جان (John Farnham) ، کیو نیک (Nick Cave) روچ آرشی بومی هنرمندان و (Archie Roach) ، گورومول 

(Gurrumul) موبوی ا كجسی و (Jessica Mauboy) .مثل ی ياسترالیا موسیقی های گروه هستند AC/DC و INXS دارند. طرفدار جهان سراسر در 

Meryl) ارد كانتل ريم، (Sir Robert Helpmann) ن پمله رت راب ر سد نانمی زرگ ب ردازان پصرق و ان اص رق الش تل یدل ه بز یني ايیرال ت اسص رق Tankard) ، 
است تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور رقص شرکت ک ي بانگارا است. شده شكوفا (Li Cunxin) سین كکان لی و (Stephen Page) ج یپ ون یاست
است. معروف طراحی و موسیقی صداپردازی، رقص، ز يمتما سبک علت به جهان سراسر در و ملی سطح در که 

 اختراعات و علمی دستاوردهای 
دارند. قوي اي سابقه تولیدی ع يصنا و معادن استخراج کشاورزی، تكنولوژي، پزشكي، های زمینه در پیشرفت و علمی دستاوردهای ه ٔزمین در ها اييیاسترال

است. شده به اعطاء ی كپزش و علمی اکتشافات برای نوبل زه يجا ی ياسترالیا از تعدادی به 

ساخت براي ، (Professor Fiona Wood) وود فیونا پرفسور به جايزه 2005، سال در اند. کرده افت يدر را سال ی ياسترالیا زه يجا ز ین ديگري دانشمندان 
 اشف ک ، (Proffessor Ian Frazer) فريزر ان یاي پروفسور به جايزه 2006، سال در گرفت. تعلق سوختگی، سوانح قربانیان برای پوست سوختگي اسپري 

ط یمح شتاز یپ دانشمندان از ، (Proffessor Tim Flannery) فالنري م یت پروفسور را جايزه اين 2007، سال در شد. اعطاء رحم، دهانه سرطان سن کوا
رد. ک دريافت زيست، 

زنده فريزر، پروفسور ار یدست ردند. ک مهاجرت ا یاسترال به ا یبريتان از دو هر ، (Professor Frazer) فريزر پروفسور و (Professor Wood) وود پروفسور 
بود. شده ا یاسترال تابع و مهاجرت ا یاسترال به ن یچ از ه ک بود (Dr Jian Zhou) ژائو ژيان تر کد ياد 

( Dr Fiona Wood Am) ای.ام وود فیونا دکتر 
1958( )متولد 

محققین و جراحان ن يترمحترم و ن ينوآورتر از ی يك وود دکتر 
و ماهر بسیار ترمیمی و پالستیک جراح ک ي او است. استرالیا 

و تحقیقات پیشگام و است جهان در پیشرو و سوختگی متخصص 
است. بوده سوختگی ی كپزش زمینه در فناوری توسعه 

در بالی، 2002 های گذاریبمب قربانیان درمان از بعد وود دکتر 
 اری  يسهم از زمانی شد. Order of Australia عضو 2003 سال 

 عنوان 2005 سال در که شد ر يتقد ها سوختگی درمان در شان يا
 کرد. افت يدر را سال ی ياسترالیا
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 (Fred Hollows) هالوز فرد پروفسور 
)1929-1993( 

کرد کمک که است دلسوز پزشک چشم ک ي هالوز فرد پروفسور 
در شورهاي ک و ا یاسترال در نفر ون یلیم يك از ش یب به نايي یب قدرت 
 به 1965، در آمد. بدنیا لند ينیوز در هالوز فرد برگردد. توسعه حال 
 يك در ی كپزشچشم بخش رئیس بعدها و کرد ان كم نقل ا یاسترال

شد. دني یس مارستان یب

 اولین ی يبرپا در و داشت راسخ اعتقاد ها انسان همه برابري به او 
حاضر حال در که کرد کمک ني یابوريج پزشكي خدمات س يسرو

دارد. وجود جهان سراسر در آن از ادی يز تعداد 

 ی يبرپا در تا رد ک سفر جهان سراسر به هالوز فرد 1980، در 
مشارکت توسعه حال در کشورهای در چشم بهداشت های برنامه
 شد. ا یاسترال تابع 1989 سال ل يآور در او کند. 

 هالوز فرد بنیاد ق يطر از پرفسورهالوز ك ین ار ک
(Fred Hollows Foundation) دارد. ادامه 
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سال استرالیایی 
 هرکس است. شده گرفته جشن ی ياسترالیا پیشگامان دستاوردهای و مشارکت از قدردانی برای سال، ايي یاسترال جوايز اهدا مراسم 1960، سال از 
 ند. ک نامزد جايزه دريافت براي جامعه از قشري هر از را ايي یاسترال هر تواند می

خود سهم فای يا به ترغیب را ما و بوده ما بخش الهام آنها اند. کرده خدمت ملت به و رسیده اعال حد به خود کار در که هستند افرادی سال های یياسترالیا
 کنند. می بهتر استرالیای ک ي خلق در 

 است. استرالیا محلی قهرمان و سال سالمند ی ياسترالیا سال، جوان ی ياسترالیا شامل ها زهيجا ن يا

است. موجود www.australianoftheyear.org.au تارنمای در قبلی و فعلی برندگان از فهرست ک ي

ام موئک جیمز دکتر 
نابینایی از پیشگیری پیشگام و چشم جراح 

2020 سال استرالیایی 

 ک ي ، (Sight for All) همه برای ی يبینا موسس هم موئک دکتر 
 آموزش، تحقیق، ق يطر از ی ينابینا کاهش آن هدف که است ه يخیر

است. ک يشر کشورهای در اران كهم آموزش و رساخت يز

تالش و است انسانی معضل ک ي ی ينابینا است معتقد موئک دکتر 
بینند. می آن در همه که کند خلق را جهانی دارد 

سیمونز میشل پروفسور 
 )Professor Michelle Simmons(

1967( )متولد 
است کوانتوم فیزیک استاد سیمونز، پروفسور 

گرفت را سال استرالیایی لقب 2018 سال در که 

هدف است. کوانتومی محاسبات و اتمی ترونیک كال پیشگام او 
حوزه ی يفضا "مسابقه که چیزی پیشگامی در سیمونز پروفسور 

که بسازد کوانتومی کامپیوتر ک ي که است آن نامد، می محاسبات" 
صورت، ن يا غیر در که است دقیقه چند در الت كمش حل به قادر 

دارد را پتانسیل ن يا اکتشافی، چنین کشید.می طول سال هزاران 
بدون نقلیه ل يوسا هوا، و آب ی يپیشگو دارو، طراحی در انقالبی که 

کند. جاد يا غیره و مصنوعی هوش راننده، 

به خود تعهد و فعالیت علت به سیمونز پروفسور 2018، سال در 
 سال در گرفت. را سال ی ياسترالیا عنوان کوانتوم اطالعات علم 

در علوم آموزش به ز يمتما »خدمات از ر يتقد منظور به او ، 2019
 عضو عنوان به الگو« ک ي و اتمی ترونیک كال و کوانتوم رهبر مقام 

Order of Australia شد. انتخاب 
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استرالیا ارز 
 هستند. مهم استرالیا برای که دهد می نشان را افرادی و نمادها ا، یاسترال رايج پول 

 خود از هنر، و نظامی دستاوردهای سیاست، علوم، اجتماعی، اصالحات های درزمینه که هستند افرادی اند، شده انتخاب ما ج يرا پول برای که ی يهاچهره
اند.داده نشان عمل ار كابت و ستگی يشا

 1926( )متولد دوم الیزابت ملکه 
است. انگلستان و استرالیا ه كمل او کیست. کشوراسترالیا رئیس دوم، الیزابت ه كمل
است. داشته دار يپا و قوی حضوری خود معروف و طوالنی ومت كح دوران در او 

فورکورت و (Parliament House) پارلمان خانه 
(Forecourt Mosiac) موزاییک 

نهاد توسط که است منظر توسعه طرح بر مبتنی پارلمان خانه شماتیک طرح 
 (Parliament House Construction Authority) پارلمان خانه ساختمانی 

 اسم به نقطه سبک به نقاشی ک ي اساس بر یک يموزا فورکورت است. شده ه يارا
Possum and Wallaby Dreaming توسط که است مرکزی صحرای از 

است. شده کشیده جاگارما نلسون ل يكما

 لمور)1962-1865( یگ مري بانو 
Dame Mary Gilmore

او از بود. اجتماعي اصالحات فعال و شاعر، نگار، روزنامه مولف، لمور یگ مري بانو 
 مردم و استرالیا بومیان زنان، حقوق از دفاع در ش يهاصحبت و ها نوشته ل یدل به 
شود.می اد ي تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور و بضاعت بی

 (AB Banjo Paterson) پترسون بانجو ای.بی 
)1864-1941(

مستعار نام با او بود. نگار روزنامه و سرا ترانه شاعر، ک ي پترسون بارتون اندرو 
ن يمشهورتر ماتیلدا" "والتسینگ نگارش خاطر به و نوشت می پاترسون "بانجو" 

شود.می اد ي او از استرالیا، لور كفول ترانه 

 (Reverend John Flynn) فین جان کشیش 
)1880-1951( 

هوايي پزشک خدمات به معروف ی يهوا ی كپزش س يسرو اولین لن یف جان ش یشک
 از مردم از بسیاری جان نجات خاطر به او اد ي کرد. اندازی راه را ا یاسترال سلطنتي 

 شمرده گرامی استرالیا، دوردست مناطق به هوايي پزشكي خدمات رساندن ق يطر
در بهداشتی خدمات تامین با ادی يز افراد زندگی نجات دلیل به او از شود. می

 شود.می اد ي استرالیا دورافتاده مناطق 
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 )1777-1855( (Mary Reibey) ریبی بانو 
بود. ويلز سات نیو مستعمره در کسب و تجارت امر در زن پیشگامان از رايبي مري 
احترام مورد رهبران از ی يك او نوجوان، مجرمی عنوان به استرالیا به ورود از پس 

رهبران از ی يك او نوجوان، مجرمی عنوان به استرالیا به ورد از بعد او شد. جامعه 
 شد. جامعه احترام مورد 

 )1861-1932( (Edith Cowan) ووان کت یاد
اولین او بود. زنان حقوق طرفدار و سیاستمدار، اجتماعی، کار مدد ک ي وان ک اديت 
 افت.ي راه استرالیا پارلمان به که بود زنی 

)1872-1967( (David Unaipon) پون یاونا د یوید
و علمي های فعالیت دلیل به او اد ي بود. مخترع و سخنران نويسنده، اونايپون ديويد 
گرامی تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان زندگی شرايط بهبود و ادبي 

شود.می شمرده 

 )1865-1931( (Sir John Monash) موناش جان سر 
نظامی فرماندهان ن يتر بزرگ از ی يك و ر يمد مهندس، ک ي موناش جان سر 

گرامی سخنوری، در فصاحتش و ذکاوت رهبری، خاطر به او اد ي بود. استرالیا 
شود.می شمرده 

 )1861-1931( (Dame Nellie Melba) ملبا نیلی بانو 
 نام به جهان سراسر در بود. جهان سطح در معروف سوپرانوی ک ي ملبا نلی بانو 

 ت.افيی انهج رت هشه کود بی يایرالتاسده نوانخن یاولو د شيمه تاخنش آواز" ه كلم"
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ایام و مراسم ملی
روزهاي تعطیل ملی استرالیا، منعكس کننده مراسم و نقاط عطف تاريخ پس از اسكان اروپايیان است.

روزهای ثابت
 روز اول سال نو، 1 اژانویه ما آغاز سال نو را جشن می گیريم.	

روز استرالیا 26 ژانویه و زمانی برای انديشیدن به معنای استرالیايی بودن و بزرگداشت استرالیای معاصر و تايید تاريخ مشترک ما است. اين روز 	 
سالروز ورود اولین ناوگان از بريتانیای کبیر به خلیج سیدنی در سال 1788 است.

روز است. اول جهانی جنگ دوران در گالیپولی به )ANZAC( لندينیوزو استرالیا ارتش نیروهای ورود ادبود يآوریل 25 تاریخ در زک َنَاروز 	
پرابهتی است که ما فداکاری تمامی استرالیايی هايی که جان خود را حین خدمت در جنگها، درگیری ها و عملیات حفظ صلح از دست دادند، بیاد 

 می آوريم. همچنین در اين روز، از شجاعت و تعهد همه سربازان مرد و زن استرالیايی قدردانی می  و درباره معانی مختلف جنگ می انديشیم.

 روز کریسمس به تاریخ 25 دسامبر روز هديه دادن بر اساس مراسم مسیحی در بزرگداشت تولد عیسی مسیح است.	

 روز هدیه، 26 دسامبر بخشی از مراسم جشن کريسمس.	

روزهای متغیر
 روز کار یا روز هشت ساعتی بزرگداشت دستاوردهای کارگران استرالیايی در تعیین روز کاری هشت ساعتی - اولین پیروزی در جهان است.	

 عید پاک يادبود روايت مسیحی مرگ و معاد عیسی مسیح است.	

 تولد ملکه جشن تولد رئیس کشور، ملكه الیزابت دوم است. اين جشن در دومین دوشنبه ماه ژوئن در تمامي اياالت و مناطق، به استثنای 	
استرالیای غربی و کوئینزلند برگزار می شود.

سایر تعطیالت عمومی
در شهرها، مناطق و اياالت مختلف روزهای تعطیل عمومی ديگری وجود دارد. به عنوان مثال، منطقه پايتخت استرالیا "روز کانبرا" دارد و استرالیای 

جنوبي "روز داوطلبان" دارد، و استرالیاي غربي "روز بنیان گذاری" را جشن  میگیرد.

دیگر روزهای مهم )غیر از تعطیالت عمومی(
 هفته هارمونی در هفته 21 مارس برگزار می شود و بزرگداشت تنوع فرهنگی ما است. 	

 روز تابعیت استرالیا در 17 سپتامبر روزی است که ما پیوند مشترک ناشی از تابعیت استرالیا را جشن  میگیريم و نقش ما در شكل  دهی به آينده	 

کشور را منعكس   میکند.

هفته آشتی ملی در 27 می تا 3 ژوئن، هفته ای است که ما برای رسیدن به يک ملت برابر و عادل از طريق پیشگامی در وحدت و احترام متقابل 	 
تالش  میکنیم. 

مردم استرالیا
استرالیا يكی از متنوع ترين سرزمین های جهان است. ابوريجینی ها و/يا جزي رهنشینان تنگه تورس تقريبًا سه درصد جمعیت استرالیا را تشكیل می دهند. 
بیش از يک چهارم ساکنان استرالیا در خارج به دنیا آمده اند و از بیش از 200 کشور مهاجرت کرده اند. تنوع جمعیت، زبان های متنوع، اعتقادات و سنن و 

فرهنگ غنی و گوناگونی را در اختیار استرالیا گذاشته است.

استرالیا به عنوان عضو ملت های کامانولث هنوز با پادشاهی متحده انگلستان پیوندهای نزديک دارد.

مردم استرالیا به تابعیت استرالیا افتخار  میکنند، که يک پیوند مشترک در جامعه متنوع ما است. روز تابعیت استرالیا در 17 سپتامبر هر سال جشن 
گرفته می شود. روزی است که شهروندان استرالیا به نقش خود در ساخت ملت و شك لدهی به آينده کشور خود می انديشدند.



         

 
 

 
  

 

 

 

  

استرالیا اقتصاد 
مند بهره آن از استرالیا در مردم که زندگی کیفیت قائلیم. ارزش خود ماهر و فعال کار نیروی برای ما است. رقابتی و ثبات با اقتصادی دارای استرالیا 
است. دنیا در ها نيباالتر از ی يك هستند 

 1944( )متولد (Dick Smith) اسمیت دیک 
 است. استرالیا بشردوستان و ان يماجراجو تجار، از ی يك اسمیت ک يد
بدست ی كترونیكال لوازم تجارت از را خود ثروت اولین اسمیت ک يد

کارخانه اولین او است. کرده استفاده استرالیا پیشبرد برای آن از و آورد 
که ی يهاشرکت از ت يحما جهت و کرد اندازی راه را ی يغذا محصوالت 

است. کرده گذاری هيسرما دالر ها میلیون دارند ی ياسترالیا صاحبان 

و فنی پیشرفت زه يجا و گرفت لقب 1986 سال" ی ي"استرالیا او 
با که بود کسی اولین او کرد. خود آن از را ست يز محیط حفاظت 

 روحیه خاطر به او کرد. سفر تازمان ای يدر و استرالیا فراز بر بالون 
استرالیا به عمیق عشق و کار، و کسب در موفقیت ، انهيماجراجو
 است. معروف 

بازار
خدمات، صنعت است. شده آن تجاری فعالیتهای در اطمینان و ثبات باعث استرالیا، تجاری مقررات و مالیاتی سیستم مدرن، و ثبات با مالی نهادهای بازار 

دهند.می یل كتش را استرالیا ملی ناخالص تولید از ادی يز میزان مالی، و آموزشی خدمات گردشگری، صنعت شامل 

منطقه در بورس بازارهای ن يتربزرگ از ی يك استرالیا بورس بازار است. شده خارجی گذاری ه يسرما برای توجه مورد مقصدی استرالیا اقتصادی ثبات 
 است. آسیا-اقیانوسیه 

 تجارت
ایرالتاس ادرات صن يرتمهمد. نتسهان تسلگانو د نليوزیند، نهور، اپگنسی، وبنجره کده، حتمت االيان، ژاپ ن، یچ ای هورشکا یرالتاس اری جت ای کرشن يرتزرگب

است. بوده ما اقتصادی ی يوفاكش از حیاتی جزئی همواره تجارت و بوده باز اقتصاد است. سم يتور خدمات و آموزش و طبیعی گاز آهک، سنگ زغال، 

کاری معدن 
 است. باال جهان سراسر در آنها برای تقاضا است. غنی معدنی امالح و ع يما طبیعی گاز مس، سنگ، زغال مانند معدنی مواد نظر از استرالیا 
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جهانی شهروند یک عنوان به استرالیا 
نیستند، ما شانسی خوش به دنیا اطراف در که کسانی به کمک با را امر ن يا ها یياسترالیا بالد. می جهانی نمونه شهروند ک ي عنوان به خود نقش به استرالیا 

 دهند.می نشان 

 استرالیا المللی بین کمکهای و دوستانه بشر های تالش
ت يحما ن يا ما کند. می ت يحما توسعه حال در کشورهای از دار، يپا رشد به دستیابی و فقر کاهش جهت استرالیا، دولت المللی بین امدادرسانی های برنامه

 کنیم.می فراهم ها دولت و مردم به کمک ق يطر از را جهان کشورهای گر يد و منطقه کشورهای از 

 ق يطر از همچنین ما دهند. می نشان فراوانی بخشندگی و سخاوت خود از آن، از خارج ا ي و کشور در طبیعی حوادث بروز هنگام در ها یياسترالیا
کنیم.می مالی کمک هستند بدبختی و رنج دچار پیوسته که ی يکشورها به استرالیا، امداد برنامه و فردی های کمک

 بابت را (OAM) استرالیا نشان مدال همچنین و شجاعت ستاره استرالیا، شجاعت زه يجا دومین چالن کرگ دکتر و س يهر چارد ير دکتر ، 2018 سال در 
کرد. خود آن از لند يتا در زده سیالب غار ک ي از آنها فوتبال تیم مربی و نوجوان 12 نجات برای خود های تالش

المللی بین های نشست در فعال مشارکت 
1951 سال پناهندگان کنوانسیون طبق بر که افرادی از استرالیا است. بوده 1945، در آن ار كب شروع از متحد، ملل سازمان فعال اعضای از استرالیا 
سازمان امدادرسانی و بشردوستانه عملیات و صلح برقراری های تيمامور در همچنین ما کند. می ت يحما شوند، می شناخته پناهنده متحد، ملل سازمان 

هستیم. و( كونسي) ملل سازمان آموزشی و علمی فرهنگی، سازمان فعاالن از و کنیم می مشارکت توسعه حال در کشورهای در متحد ملل 

در اشتغال و اجتماعی ط يشرا اقتصاد، بهبود OECD هدف درآمد. (OECD) اقتصادی اری كهم و توسعه سازمان دائم ت يعضو به استرالیا ، 1971 سال در 
است. جهانی تجارت توسعه زمان، هم و جهان سراسر 

آسیا- اقتصادی های اری كهم سازمان فعال اعضای از استرالیا کند. می ت يحما ا يقو آسیا-اقیانوسیه منطقه کشورهای بین تر يكنزد اری كهم از استرالیا 
است آسیا شرق جنوب کشورهای انجمن گفتمان ک يشر آن است. (RIF) آرام اقیانوس ر يجزا گردهمائی و (EAS) آسیا شرق اجالس ، (APEC) اقیانوسیه 

کند.می شرکت آن ای منطقه های نشست در و 

هاملین کاترین دکتر 
 (Dr Catherine Hamlin AC)

2020-1925( )متولد 
زنان نجات خاطر به و است زنان متخصص هاملین ن يکاتر دکتر 
 ، 1959 سال از دارد. شهرت آورشان رنج زندگی از اتیوپی اهل جوان 

که زنانی به کمک برای اتیوپی آبابای س يآد شهر در هاملین ن يکاتر
کار شوند، می مان" يزا فیستول " نام به جراحتی دچار مان يزا هنگام 
کنترل به قادر هستند داخلی صدمات به مبتال که زنانی است. کرده 

 طرد جامعه از و شده تحقیر و نیستند خود جسمانی کارکردهای 
شوند. می

تاسیس را ابابا س يآد فیستول بیمارستان همسرش و هاملین دکتر 
به و برگردند خود خانه به زن هزاران تا شد باعث آنها تالش کردند. 
دهند. ادامه تندرستی و سالمتی از مملو زندگی 

 عنی ي استرالیا، زه يجا ن يباالتر هاملین ن يکاتر دکتر ، 1995 سال در 
Companion of Order of Australia کرد. خود آن از را 
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برندگان جایزه نوبل استرالیا
استرالیا در زمینه تحقیقات علمی و پزشكی معروف است. استرالیايی های زير در اين رشته ها مدال برده اند.

 پروفسور ویلیام براگ  )1942-1862( و لورنس براگ )1971-1890(، فیزک دان 	
پروفسور ويلیام براگ )پدر( و لورنس براگ )پسر(، برای خدمات شان در تجزيه ساختمان کريستال به وسیله اشعه ايكس، مشترکا برنده جايزه نوبل فیزيک سال 

1915 شدند.

 سر هوارد والتر فلوری  )1968-1898(، پاتولوژیست 	

متولد ادلید در استرالیای جنوبی، هاوارد فلوری جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی )مشترکا( سال 1945 را برای کشف پنیسیلین و اثر درمانی آن در بیماری های 

عفونی مختلف.

 سر فرانک مک فارلن برنت  )1985-1899(، دانشمند رشته پزشکی و بیولوژیست 	

متولد ويكتوريا است، فرانک برنت جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی 1960 )مشترکًا( برای کشف تحمل ايمنی اکتسابی دريافت کرد.

 سر جان کارو اکلز  )97-1903(، فیزیولوژیست 	

جان اکلز در ملبورن به دنیا آمد و جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی )مشترکا( را در سال 1963 برای اکتشافاتش در مورد مكانیزم های يونی در تحريک و بازداری 

پوسته پیرامونی و مرکزی سلولهای عصبی دريافت کرد.

 سر برنارد کاتز  )2003-1911(، فیزیکدان و بیوفیزیکدان 	

متولد آلمان است، برنارد کاتز در سال 1941 شهروند استرالیا شد. او جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی را در سال 1970 برای »کشفیات خود در زمینه انتقال 

دهندگان هومورال در ترمینال های عصبی و مكانیسم ذخیره، آزادسازی و غیرفعال کردن آنها دريافت کرد.

پروفسور جان وارکاپ کورنفورت  )2007-1917(، شیمی دان 	 
جان کورنفورت در سیدنی به دنیا آمد و جايزه نوبل شیمی )مشترکا( 1975 را برای شبیه سازی شیمیايی واکنشهای آنزيمی با استفاده از کاتالیزور دريافت کرد.

 پروفسور پیتر دوهرتی  )1940(، ایمیونولوژیست 	
پیتر دوهرتی در کوئینزلند بدنیا آمد و جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی 1996 )مشترکا( را برای اکتشافاتش در مورد ويژگی دفاع ايمنی به واسطه سلول دريافت کرد.

 پروفسور بری مارشال  )متولد 1951(، متخصص گوارش و دکتر رابین وارن )متولد 1937(، پاتولوژیست 	
بری مارشال و رابین وارن مشترکًا برنده جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی سال 2005 برای کشف خود در زمینه »باکتری هلیكوباکتر پیلوری و نقش آن در بیماری 

زخم معده و تورم دستگاه گوارش« شدند.

 پروفسور الیزابت بلکبرن  )متولد 1948(، بیولوژیست 	
الیزابت بلكبرن در هوبارت بدنیا آمد و جايزه نوبل فیزيولوژی يا پزشكی 2009 را مشترکا برای کشف چگونگی حفاظت کروموزومها بوسیله تلومرها و آنزيم تلومراز، 

دريافت کرد.

پروفسور برایان پی. اشمیت  )متولد 1967(، منجم 	 
برايان پی. اشمیت جايزه نوبل فیزيک را در سال 2011 )مشترکًا( برای »کشف تسريع توسعه کهكشان از طريق مشاهدات ابرنواخترها« دريافت کرد.

اين استرالیايی برنده جايزه نوبل ادبیات شد.

 پاتریک وایت  )90-1912(، رمان نویس و نمایشنامه نویس 	
در لندن در يک خانواده استرالیايی متولد شد. پاتريک وايت در سال 1973 برنده جايزه نوبل ادبیات برای هنر داستان سرايی حماسی و روان شناختی و معرفی قا

در ادبیات شد.

ره 
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ما استرالیایی سرگذشت 
است. گرفته ل كش ادی يز دادهای يرو و افراد توسط استرالیا سرگذشت 

 تورس ه ٔتنگ نشینان جزیره و ابوریجینی بومیان فرهنگ 
دارند. را جهان در مستمر سنن و فرهنگ ن يترمیيقد که بودند تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان استرالیا ساکنان ن ینخست

 خلق در ها آن که معتقدند ها جینیيابور البته، رسیدند: استرالیا به قبل 40000 تا 65000 بین جینی يابور بومیان که دهد می نشان باستانشناسی سوابق 

است. بوده زمان آغاز از آنها خلقت های داستان و دارند محوری نقش سرزمین ن يا های داستان

سرزمین با عمیقی پیوند آنها کنند. می ت يهدا را آنها همچنان امروز که دارد کهنی سنن و باورها تورس ه ٔتنگ نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان فرهنگ 

شود. می ابراز آنها رقص و هنر ها، قصه در که دارند خود 

ها زبان 
ن يا از مورد 100 از بیش کردند. می صحبت ش يگو و زبان 700 از بیش به تورس ه ٔتنگ نشینان ره يجز و جینی يابور بومیان ها، یيتانیايبر استقرار از پیش 

چرا است، مهم بسیار بومی های فرهنگ گفتاری خ يتار شود. می منتقل کودکان به همچنان آنها مورد بیست از تر کم البته شود، می استفاده هنوز ها زبان 

 کندمی نقل را آنها سرزمین و مردم سرگذشت که 

 رویاپردازی
راهنمای که رد كعمل و مان يا معلومات، از است ندی يفرآ اپردازی يرو

 است. بومیان زندگی 

 نقل کودکان به بزرگترها و ن يوالد توسط اپردازی يرو های ت يروا

 چگونه آنها سرزمین که آموزند می کودکان به ها داستان ن يا شود. می

های درس همچنین ها داستان اند. ده يگز نی كس آن در و گرفته ل كش

 دهد. می بیابند، غذا زار بیشه کجای در مثل ارزشمندی، عملی 

 ود. شی مل قنص ورق ه ران تی، قی وسم از اده فت اسا ب ردازی اپيرو ای ه ان ت داس

 آواز و ص رقه ب ورس ته گنت ان نیشنره يزجو ی نیجيوراب ان یومبه کی امگنه

 د.ننکی م اس ساح ان دادش اجا بی قیمعار یسبد ونیپا هآند، ردازن پی م

بوده زمین طراحی و صخره نقاشی ا ي کی اكح بومی هنر اولیه نواع ا

 ، نقطه زاهدستفاا بایبصر یهاهنر لیااسترایکزمر یهابخش یلهاا است. 

 و مینزسر نگرنشا که نددکر می خلق یهنگفر صخا یهادنما وهرياد

های قسمت در که کسانی که حالی در است، اپردازی يرو ای هان ت داس

نقاشی را ارواح و نمادها حیوان، انسان، ره كپی هستند استرالیا شمالی 

کردند. می 

کاکادو جینی يابور هنر   است. برخوردار اهمیت از بومیان برای ا"همچنان ي"رو امروز 
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استرالیا در ها اروپایی اولین 
ها اروپایی اولیه اکتشاف 

 سال در کردند. کشف را داشت نام (’Terra Australis Incognita‘) استرالیا ه ٔناشناخت "سرزمین آنچه از ی يبخشها ی ياروپا کاوشگران 17، قرن در 
ک ي زمان، همین در کرد. برداری نقشه را استرالیا نقطه ن يتر شمالی در ورک ي کیپ ره يجز شبه غربی نیمه جانسزون لم يو نام به تباری هلندی ک ي ، 1606
کرد. عبور قاره شمال در واقع شمالی تنگه از پرتغالی دتورس وائظ یس يلو فرماندهی که ی ياسپانیا کشی 

کشف را غربی استرالیای سواحل هلندی انوردان يدر ، 1600 دهه در بعدها 
کردند. نامگذاری نو" "هلند را آن و کرده 

را د يجد سرزمینی سواحل Abel Tasman تازمان آبل 1642، سال در 
او گذاشت. کنونی( )تازمانیای من" يد وان "سرزمین را آن اسم و کرد کشف 

ناتمام نقشه کرد. برداری نقشه را استرالیا سواحل از ل يما هزاران همچنین 
نو گینه پاپوا به سرزمین ن يا بودن متصل به او اعتقاد نشانگر او نوی هلند 

 است. شمال در 

در نهاد. پا استرالیا خاک به که بود انگلیسی مرد نخستین دامپییر لیام يو
سرزمین که جا آن از شد. پیاده غربی شمال سواحل در او ، 1684 سال 

نیافت. مناسب تجارت و ونت كس برای را آنجا او بود، آلود غبار و خشک 

Captain James Cook کوک جیمز کاپیتان 
 دولت رسید. آن به "اندوور" بنام خود کشتی با 1770 سال در انگلیسی کوک جیمز که ن يا تا بود نشده کشف اروپائیان ه ٔوسیل به استرالیا شرقی ساحل 

جنوب در واقع بوتانی، خلیج در و کرد برداری نقشه را شرقی ساحل او بود. فرستاده آرام اقیانوس جنوب به اکتشافی ی يايدر سفر برای را کوک تانیا يبر
کرد. را آن یت كمال ادعای سوم جورج پادشاه از نیابت به و گذاشت لز" يو سات "نیو را سرزمین ن يا نام کوک جیمز شد. پیاده کنونی سیدنی شهر 

مجرمین نقل و حمل 
 کبیر تانیای يبر ا، يكامر متحده الت يا استقالل از پس رود. می شمار به فرد به منحصر کشوری استرالیا بودند، مجرم اکثرا ی ياروپا ساکنان اولین که آنجا از 
 مستعمر به را مجرمین گرفت تصمیم کبیر تانیای يبر 1786، سال در بودند. شده شلوغ تانیا يبر های زندان و بفرستد آنجا را خود مجرمین نتوانست گر يد

بفرستد. لز يو سات نیو د يجد

مستعمره نخستین 
اولین او بود. فیلیپ آرتور کاپیتان لز، يو سات نیو مستعمره فرماندار اولین 

آن به تانیا يبر از خطر بی 1788، ه يژانو 26 در را کشتی 11 شامل ناوگان 
"روز نام به را روز ن يا سالگرد ما کرد. ت يهدا سیدنی خلیج در جهان سوی 

 م.يمیگیر جشن ساله هر استرالیا" 

 اسکان آغازین های سال
برای فیلیپ فرماندار بود. سخت بسیار استقرار و ان كاس ن يآغاز های سال

خود حتی همه، بین را غذا نشوند، تلف گرسنگی از مردم ه كنيا از اطمینان 
شد باعث او ه ٔاراد و سلیم عقل کرد. بندی جیره مساوی طور به افسرانش، و 
دهد. ادامه خود حیات به اولیه سخت های سال در مستعمره تا 

 دوران که مجرمینی کردند. می کار سخت مجرمین ان، كاس دوره ل ياوا در 
برای که بودند آزادی مردان و زنان رساندند، می ان يپا به را خود ومیت كمح

 شدند.می ملحق جامعه به خانواده یل كتش و کار 
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Abel Tasman ،1644  نقٔشه هلند نوی آبل تازمان

اولین  ناوگان ازبريتانیا حرکت و در سال 1788 وارد خلیج  سیدنی  شد



         

 
  

 

 
 

  

 

 
 

    
 

 

 

 
 

  
 

   

جدید های فرصت
در ها رلندیيا و لز يو اهالی ها، اتلندیكاس شد. می ها رلندی يا و لز يو اهالی ها، اتلندی كاس ها، انگلیسی شامل استرالیا اروپائیان جمعیتی ترکیب اولین 

کردند.می کار و زندگی گر يديك کنار در مسالمت با گروه چهار ن يا استرالیا در ولی بودند، جنگ در انگلیس با گذشته 

اندازی راه را خود کار و کسب سابق مجرمین از برخی که نگذشت چیزی کردند. پیدا مستعمره در را دی يجد های فرصت سابق مجرمین و فعلی مجرمین 
بودند. موفق خود های پیشه در میخانه صاحب و دار مغازه صنعتگر، کشاورز، عنوان به نیز گری يد سابق مجرمین شدند. تاجر و کرده 

)77-1808( چیزهام کارولین 
مجرد زنان وضعیت که بود اجتماعی طلب رهبران از چیزهام کارولین 

به کارولین 1838، سال در بخشید. بهبود را اولیه مستعمرات در را 
او آمد. استرالیا به فرزندش پنج و بود، ارتش افسر که شوهرش، همراه 

کمک کردند می زندگی سیدنی های خیابان در که مهاجری زنان به 
اقامتگاه 16 تعداد مستعمره سراسر در او سال، چند عرض در کرد. 

انداخت. راه به زن ن يمهاجر مخصوص 

 حامل های کشتی در زندگی ط يشرا تا کرد تالش سختی به کارولین 
ستن كش برای همچنین او بخشد. بهبود را مستعمره به ن يمسافر

کرد. بضاعت بی افراد برای وام تهیه به اقدام وابستگی، و فقر چرخه 

 نامگذاری چیزهام کارولین بنام استرالیا مدارس از بسیاری امروزه 
کمک برای او اد ي و شد مشهور مهاجران" "دوست به او اند. شده

ها خاطره در د، يجد زندگی شروع برای مردم به رش يناپذ خستگی 
است. ماندگار 

کواری مک فرماندار 
 و 1810 ای هسال بین او است. برخوردار ما خ يتار در ای ژهيو گاه يجا از (Lachlan Mcquarie) کواری مک الکنان فرماندار فیلیپ، فرماندار همانند 
را کشاورزی فعالیتهای او داد. توسعه مجرمان برای مستعمره ک ي نه و آزاد گاه ونتكس ک ي عنوان به را آن و بود لز يو نیوسات مستعمره فرماندار 1821 
کرد. ترغیب را استرالیا اکتشاف و ساخت دی يجد عمومی تسهیالت و ها جاده و داده توسعه 

و قاضی عنوان به را سابق مجرمین از برخی او نهاد. ارج سابق مجرمین حقوق به و کرد گذاری هيسرما پرورش و آموزش در همچنین کواری، مک فرماندار 
گذاشت. کار سر بر دولت کارمند 

او افتخار به لز يو سات نیو در کواری مک دانشگاه دارد. خاصی گاه يجا خ يتار در کرد، جاد يا مستعمره در که مثبتی تغییرات خاطر به کواری مک فرماندار 
است. شده نامگذاری 

مجرمیت میراث 
 شورای نتیجه، در و گذارد می فرد ک ي دست در را ادی يز قدرت فرمانداری پست که شد رسیده نتیجه ن يا به کواری، مک فرمانداری دوران اتمام از پس 
 شد. یل كتش مستعمره اصالح و بعدی فرماندار ی يراهنما برای 1823، سال در لز يو سات نیو گذاری قانون

 از بیش کل، در کرد. متوقف 1868 سال در را غربی استرالیای و 1852 در را تازمانیا ، 1840 سال در را لز يو سات نیو به مجرمین فرستادن کبیر تانیای يبر
ومتی كح امور نشینان مستعمره 1850، دهه از رفت. بین از ج يبتدر عادی ساکنان و سابق مجرمین بین ی يجدا شدند. منتقل استرالیا به مجرم 160000

 کنند.می افتخار خود مجرمیت میراث به ها یياسترالیا از بسیاری دهند. یل كتش مقبول و احترام مورد جوامعی خواستند می و گرفتند دست به خود را 
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اروپاییان اسکان از بعد تورس تنگه نشینان جزیره و ها ابوریجینی
استرالیا در تورس تنگه نشین رهيجز و جینی يابور میلیون 1.4 تا 750000 حدود که است شده زده تخمین یان، ياروپا ان كاس آغاز در عنی ي 1788 سال در 

شد.می زبانی گروه 700 از بیش و مستقل قومی گروه 250 شامل تعداد ن يا کردند. می زندگی 

قانون آنها که بودند معتقد ی يتانیايبر مقامات رد. كن انعقاد حینی يابور مردم با پیمانی تانیا يبر دولت افتند، ي استقرار استرالیا در بار نخستین برای آنها وقتی 
 بودند. سرزمین اشغال به مجاز 

 زندگی جا آن در خود قوانین با زمانی آنها که ی يجا داشتند. سرزمین با را خود مداوم و کهن پیوند و اقتصاد تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور
شد.نمی گفته خوشامد آنها به ًعموما و بود نشده دعوت ن يواردتازه از رند. يبپذ را ن يواردتازه قوانین بودند مجبور اکنون ولی کردند، می

اجتماعی، نظم داشتند سعی استعمارگران وقتی کرد. تغییر شدت به ی يتانیايبر استعمارگران ورود با تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور زندگی 
شد. معرفی دی يجد های بیماری و گیاهان حیوانات، شد. گرفته ی يهازمین و رفت دست از ی يهازندگی کنند، تحمیل دی يجد مذهبی و اقتصادی 

ها جینیيابور از بسیاری و آورده هجوم جینی يابور های زمین به ی يتانیايبر ساکنین ولی نرسانند، آزار ها جینیيابور به که بود شده گفته اولیه فرمانداران به 
شدند. نمی مجازات مشابهی ات يجنا اب كارت برای معموال ساکنین شدند. کشته 

پرورش مزارع در کار برای را جینی يابور مردم ی ياروپا ساکنین از برخی کردند. می زندگی هم کنار در مسالمت با ی ياروپا ساکنین و ها جینیيابور از بعضی 
 کودکان برای ای مدرسه و کرد اعطاء کشاورزی برای آنها به را خودشان زمین ها جینیيابور به کواری مک فرماندار کردند. می استخدام گاو و گوسفند 

را خود فرهنگی های سنت خواستند نمی و داشتند ل يتما ی ياروپا ساکنان زندگی روش و راه به ها جینیيابور از کمی تعداد حال، ن يا با ساخت. جینی يابور
بدهند. دست از 

کشته جینی يابور هزاران که شود می زده تخمین اما نیست، مشخص دقیق تعداد اگرچه شدند. کشته زمین خاطر به نبرد در ها جینیيابور از بسیاری 
بود. فجیع بسیار ها جینیيابور باختن جان بودند. آورده کشور به ها یياروپا که مردند ی يهابیماری نتیجه در ها جینیيابور از تری بیش تعداد حتی شدند. 

تاریخی عطف نقطه 
مرزی درون اکتشافات 

آن و کنند زندگی خشک طبیعت ن يا در چطور که بودند گرفته اد ي ها جینیيابور بودند. روبرو ادی يز الت كمش با لز يو سات نیو الت يا در اولیه استعمارگران 
بردند. فراوان رنج سالی كخش مواقع در هم آنها اگرچه بگیرند، خود کنترل در را 

بودند. سیدنی( غرب کیلومتر 50 در ی يهاکوه )رشته آبی های کوه شدند، روبرو آن با سیدنی مرزی درون سرزمین کاشفان اولین که بزرگی مانع اولین 
و ها جاده امروز بگذرند. ها کوه رشته ن يا از توانستند باالخره السون ولیام و ونتورث چارلز ولیام بالکسلند، گوری يگر های نام به مرد سه 1813، سال در 

پیمودند. آنها که است ی يمسیرها همان در هنوز آبی های کوهرشته سرتاسر در آهن راه خطوط 

سرزمینی با آنها داخلی، مناطق سمت به کمی ن، كولی افتند. ي راه گاو و گوسفند پرورش برای مناسب و باز سروزمین به کاوشگران ها، کوه ن يا آنسوی 
شدند. مواجه ر يبا و خشک 

 هارد الک وگ يلود تبار، آلمانی کاوشگر شدند. مواجه ل كمش با ماندن زنده برای کافی غذای حمل و آب کردن پیدا برای ی ياروپا کاشفان 
(Ludwig Leichhardt) ، شد. د يناپد 1848 سال در قاره غرب به شرق از سفر حین در

 ت يهدا را بزرگی کاوشگر گروه آنها کردند. حرکت ملبورن از شمال، تا جنوب از استرالیا پیمودن بمنظور ، (Wills) لز يو و (Burke) بورک 1860 در 
 اندروواندها ي های جینیيابور نبودند. ای تجربه با گردان بیابان و بیشه لز يو و بورک بود. دشوار بسیار شان يبرا مسیر ن يا پیمودن ولی کردند، می

(Yandruwandha) در آنها اگرچه باختند. جان بازگشت سفر در کاوشگر دو هر حال ن يا با ولی کردند، کمک آنها به داشتند مهارت امر ن يا در که 
 ماست. سرزمین خشن طبیعت از انگیزی غم نمونه ن يا است. مانده اد ي به هنر و ادبیات در آنها سرگذشت ماندند، ناکام خود کاوشگری سفر میل كت
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پیشگامان و ساکنان 
سخت بسیار زندگی نیز داشتند خوب زمین مهاجر ساکنان وقتی حتی 
از را خود معاش ل يوسا مهاجران سیل، و سالی كخش دوران از پس بود. 

ن يا با کنند. شروع نو از بودند مجبور اغلب کشاورزان و دادند می دست 
 »مبارز عبارت کرند. می مبارزه و کردند می سربلند دوباره مردم حال، 

پیشگامان است. ی ياسترالیا مقاومت و مبارزه روحیه نماد ی" ياسترالیا
زنان هستند. احترام مورد سخت روزهای در شان شهامت و اراده بخاطر 
ا ي و کار و کسب ت يريمد مردانشان درگذشت ا ي غیبت هنگام اغلب 

گرفتند.می عهده به را مزرعه 

و همیاری ی ياسترالیا ه ٔروحی که بود اولیه سخت های سال ن يا طول در 
outback "آوتبک" به که دانی مر بین در روحیه ن يا شد. آغاز رفاقت 
قوی بسیار کردند، می سفر گله ت يهدا و گوسفندان چینی پشم برای 
سنت ن يا کردند. می کمک هم به ها سختی در همچنین ن يمهاجر بود. 

 است. ی ياسترالیا زندگی از مهمی بخش همچنان 
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طال هجوم 
که کشفی عنوان به 1851 سال ل ياوا در لز يو سات نیو در طال کشف 
 ا، يتوريكو در طال بعد، کمی است. شده توصیف کرد متحول را ملت 

شد. کشف رسیده استقالل به تازه ه ٔمستعمر

در جهان و استرالیا سراسر از نفر 90000 1852، سال اواخر در 
آمدند. ا يتوريكو به طال جستجوی 

خ يتار در دموکراتیک ه ٔلحظ ن يبزرگتر عنوان به ا يكوري شورش از 
 اخذ هنگام در طال معدنچیان با دولتی نیروهای شود. می اد ي استرالیا 

نوامبر 11 در کردند. می رفتار خشونت با طال استخراج مجوز نه يهز
 باالرات ، (Bakery Hill) هیل ری كبی در نفر 10000 حدود 1854، 

(Ballarat) دموکراتیک اساسی حقوق برای منشوری تعیین منظور به
در ندگان ينما به دادن رای ان كام و مجوز سنگین نه يهز حذف جمله از 

 آمدند. گردهم ا يتوريكو پارلمان 
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بود جا آن شد. ساخته ورکا ي حفاری محل در ورکا« ي »حصار آن از بعد 
 ر يتصو به را جنوب صلیب )که شورش پرچم ک ي کنار در حفاران که 
حقوق برای و مانده متحد گر يدکي با که کردند اد ي سوگند کشید( می
دولتی مقامات ، 1854 دسامبر 3 روز صبح در بجنگند. خود آزادی و 

حفاران کوتاه، نبردی از بعد فرستادند. حصار به حمله برای را سربازان 
شدند. کشته نفر 30 حدود و شدند مغلوب طال 

هیچ ولی شدند محاکمه به کشور به خیانت جرم به شورش رهبران 
سلطنتی، کمیسیونی داد. نمی آنان ومیت كمح به تن ای منصفه هیئت 
از معدنچیان از بسیاری های خواسته به تن و شناخت مقصر را دولت 
لیلور، پیتر سال ک ي طول در داد. سیاسی نده ينما به دستیابی جمله 
درآمد. ا يتوريكو پارلمان ت يعضو به شورشیان رهبر 

به ما باور و اعتراض از نمادی ا يكوري شورش متمادی، سالهای طول در 
است. بوده عادالنه فرصت 

نفر میلیون 1.7 به 1851 سال در نفر 430000هجوم 
 شد. ساخته رشد، حال در جمعیت بین ارتباط برقراری برای تلگراف و آهن راه خطوط نخستین ، 1850 ه ٔده در افت. يش يافزا 1871 سال در 

 از استرالیا کل جمعیت طال، هجوم سالهای طی در کرد. متحول جهات بسیاری از را استرالیا طال، 

 پرچم يورکا

 صادراتی محصول ن يترارزش با عنوان به طال و بود ی يوفاكش حال در اقتصاد شد. افت ي جنوبی استرالیای استثنای به مستعمرات همه در طال عظیم ر يذخا
بود. دارا را دنیا در زندگی کیفیت سطح ن يباالتر ًاحتماال استرالیا ، 1890 سال حدود در شد. پشم ن يگزيجا

کشاورزان و غیرقانونی متصرفین 
بودند. آورده در اشغال به را کشاورزی های زمین از ای گسترده بخش غیرقانونی" "متصرفین به معروف افرادی مستعمرات، ن يآغاز روزهای همان از 

 برای دی يشد نزاع طال، هجوم اولین ان يپا از پس دانستند. می زمین مالک را خود غیرقانونی متصرفین اما بود، نپرداخت زمین برای وجهی آنها اگرچه 
 گرفت. در غیرقانونی متصرفین دست از ها زمین ن يا گیری بازپس

تا کوشیدند غیرقانونی متصرفین بفروشد. کشاورزی برای آنها خانواده و کارگران به های غیرقانونی متصرفین زمینهای گرفت تصمیم دولت ، 1860 ه ٔده
دارند. نگه خود برای را ها زمین ن يا توانند می که آنجا 

شهرها در باال دستمزد به دستیابی فرصت بودند. روبرو سختی محیط با بود بازار از دور آنها مزرعه که دی يجد کشاورزان بازار، از آهن راه اندازی راه زمان تا 
بود. کرده مطلوب نا را آن ناچیز دستمزد و زمین روی به کار همواره 

ان كام ن يا 1870(، )دهه پرشی شخم دستگاه مثال، برای شد. آغاز استرالیا جنوب در کشاورزی کردن تر ساده برای آالت ماشین اختراع ی ياسترالیا سنت 
شود. آماده و تمیز محصوالت کشت برای راحتی به ناهموار زمین که کرد فراهم را 

1800 دهه در مهاجرت 
فعالیتهای ح، يتفر تر بیش دادند. می یل كتش را ن يمهاجر گروه ن يبزرگتر لز يو اهالی و رلندی يا اتلندی، كاس انگلیسی، ن يمهاجر 1800، دهه ل ياوا در 

نیز ی ياسیا و ی ياروپا ن يمهاجر از ی كکوچ گروه حال، ن يا با بود. کبیر تانیای يبر در ها فعالیت همان مشابه استرالیا مذهبی فرائض انجام و فرهنگی 
 صنعت در که بود فرانسوی ن يمهاجر نیز و ها روس و مالت اهالی ها، لهستانی و ها ونانیي ها، یيتالیايا شامل 1800 دهه در اروپائیان ورود داشتند. وجود 
 بودند. خته يگر شان يهاکشتی از که بودند انوردانی يدر ا ي ثروت، و کار ای يجو جوان مردانی ها نيا کردند. می کار سازی شراب

گاهی طال های زمین در نژادی های تنش ن يا افت. ي ش يافزا آنها تعداد طال کشف از بعد و کردند استرالیا به ورود به آغاز 1842 از بعد چینی ن يمهاجر
مهاجرتی های تيمحدود نخستین اعمال به نژادی های تنش بود. آنها از ی يك 1854 سال در گو يبند شهر آشوب که شد می ها چینی علیه آشوب به منجر 

 شد. منجر 1861 سال در لز يو نیوسات و 1855 سال در ا يتوريكو در 



         

 
  

 
 

  
  

 
 

  
  

 
 

   
  

     
     

    

      
    

     
    

  
 

 

 
  

  

شترسواران »افغان« در استرالیای  اوتبک  )دورافتاده(

بازگشتند. کشورشان به ها چینی اکثر 1850، دهه در طال هجوم از پس 
خود محصوالت که بودند ی يهاباغبان ماندند، که ی يهاچینی جمله از 

کمبود با که مناطقی بازارهای در را تازه جات میوه و حات يسبز مانند 
فروختند. می بود، مواجه آب 

 راندن برای ترکیه و مصر ران، يا از مردمی 1860، های سال از 
آنها آمدند. استرالیا به outback "آوتبک" مناطق در شتر های کاروان

مذهبی باورهای و مشابه پوشیدن لباس طرز علت به هندی شتربانان و 
عنوان به شتربانان ن يا شدند. می خوانده "افغان" سرسرانه مشترک، 

 شدند. می شناخته مرزی درون پیشگامان 

دستمزد با اغلب که بودند نیز آرام اقیانوس نشینان رهيجز و ها هندی
کردند.می فعالیت موز و ر كش صنعت در کوئینزلند در بد ط يشرا و ناچیز 

ها لبنانی از بسیاری شدند. استرالیا وارد لبنانی کارگران 1880، دهه از 
ع يصنا در آنها تر بیش شدند. کار مشغول پوشاک و پارچه ع يصنا در 

 تر بیش مالک لبنانی های خانواده و کردند می کار لباس و پارچه 
بودند. استرالیا کشور در ها فروشیپارچه

ابوریجینی شده حفاظت مناطق 
مراتع در کم دستمزدی با برخی کردند. می زندگی جامعه های حاشیه در ها جینیيابور زمین، سر بر ن يمهاجر و ها جینیيابور بین اولیه های جنگ از پس 

برای را ای شده حفاظت مناطق مستعمرات های دولت شد. نمی پرداخت آنها دستمزد نیز اغلب و کردند می کار داری گله های ستگاه يا و گوسفند پرورش 
 آزادانه توانستند نمی آنها مثال، برای دهند. ادامه خود سنتی زندگی به تا داد نمی اجازه ها جینیيابور به مناطق ن يا ولی کردند، برپا ها جینیيابور زندگی 

کنند. جمع توشه خود میل به و کرده ار كش

کجا در که کردند می امر ها جینیيابور به آنها کردند. سلب آنها از را تورس نشینان رهيجز و جینیيابور حقوق مستعمراتی های دولت ، 1800 دهه اواخر در 
 به ا ي "سفید" های خانواده به را آنها و کرند جدا شان نيوالد از را جینی يابور کودکان از بسیاری آنها کنند. ازدواج توانند می کسی چه با و کنند زندگی 

 از بسیاری برای بزرگ اندوهی عامل رفته« سرقت های »نسل ن يا موضوع داشت. ادامه 20 قرن اواسط تا ها سیاست ن يا فرستادند. دولتی های خانهتیمي
شد. استرالیا پارلمان در ملی عذرخواهی موضوع 2008 سال در و است ها یياسترالیا گر يد و تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور

زنان برای رأی حق 
1890، و 1880 دهه طی شد. می اطالق کردند، می فعالیت انتخابات در رأی حق برای که زنانی به دنیا سراسر در که بود مفهومی رأی" حق هواخواه "زنان 

تا کردند آوری جمع خود دادخواستهای برای امضا هزاران رأی" حق هواخواه "زنان داشت. را خود " زنان رآی حق "هواخواه گروه ک ي حداقل مستعمره هر 
کنند. عرضه خود مستعمره پارلمان به 

رآی حق غربی استرالیای زنان آوردند. بدست 1895 سال در را انتخابات در پارلمان برای شدن انتخاب و دادن رأی حق سرانجام جنوبی استرالیای زنان 
آوردند. دست به 1899 سال در را انتخابات در دادن 

 و ها جینیيابور به انتخابات در رأی حق کرد. اعطاء زنان به را پارلمان برای شدن انتخاب حق و رأی حق که بود کشوری اولین استرالیا 1902، سال در 
 نشد. داده 1962 سال تا تورس نشینان رهيجز

انید 1943، سال در شد. انتخاب غربی استرالیا پارلمان در ت يعضو به 1923 ال س در که بود پارلمان زن نده ينما نخستین (Edith Cowan) کوان ث ياد
 افت.ي راه استرالیا پارلمان به که بود زنی اولین ، (Enid Lyons) لیونز 
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 )1910-1825( اسپنسر کاترین 
زنان رای حق و حقوق مدافع ران، سخن سنده، ينو اسپنس ن يکاتر
کتب و کرد مهاجرت استرالیا به اتلند كاس از اسپنس ن يکاتر بود. 

که نوشت ی ياسترالیا نزندگی مورد در فراروانی های رمان درسی، 
شدند. زی يجوا برنده 

اری كهم خانمان بی کودکان به کمک برای یالتی كتش ی يبرپا در او 
 ت يحما دخترانه های دبیرستان و ها مهدکودک برخی از و کرد 
کرد.می

خود به را بسیاری آرای او اگرچه بود. پارلمان زن نامزد نخستین او 
 او 1891، سال در نشد. کرسی تصاحب به موفق ولی داد، اختصاص 

 شد. جنوبی استرالیای رأی حق هواخواه زنان لیگ رئیس ب ينا

 دوران در حتی زنان، که بود چیزی نماد اسپنس ن يکاتر
 ابند.ي دست آن به توانستند می ت، يمحدود

فدراسیون
19 قرن اواخر در اما بودند، افته ي توسعه هم از جدا ها مستعمره اگرچه 
بود. کرده رشد ملی تعلق مشترک احساس نوعی 

شوند. متحد هم با مستعمرات تا شد تالش بار دو ، 19 قرن اواخر در 
ک ي یل كتش ) Sir Henry Parkes( پارکس سرهنری 1889، سال در 

فدراسیون کنفرانس 1890 سال در کرد. مطرح را قدرتمند د يجد ملت 
شد. برگزار ی ياسترالیا فدراسیون ک ي ده يا درباره بحث برای استرالیا 

فدراسیون یل كتش سوی به حرکت 1893 سال در تأخیر، مدتی از پس 
قانون کنوانسیون اعضای دهندگان رآی گرفت. تری بیش سرعت 
رفراندم در نوبت دو در دهندگان رای کردند. انتخاب را بعدی اساسی 
دادند. رأی د يجد اساسی قانون نفع به و کرده شرکت 

ی ياسترالیا مستقل دولت جاد يا به نسبت را خود موافقت تانیا يبر دولت 
ت يهدا را لز يو سات نیو فدراسیونی جنبش که بارتون ادموند کرد. اعالم 
او دولت شد. استرالیا ر يوز نخست اولین ، 1901 ه يژانو 1 در بود، کرده 

کرد. اد ي سوگند سیدنی پارک سنتنیال در جمعیت خیل حضور در 

 سال تا بود. تانیا يبر امپراطوری قالب در ملت ک ي استرالیا اکنون، 
سیاست و دفاعی امور در را خود کامل اختیار دولت هنوز ، 1931

سال در استرالیا تابعیت قانون ب يتصو زمان تا بود. رده كن کسب خارجی 
استرالیا. شهروندان نه بودند ی يتانیايبر های سوژه ها یياسترالیا 1948، 
ت يهو احساس ولی بود، کرده رشد ناسیونالیستی احساسات اگرچه 

 بود. تر يقو هنوز انگلیسی 

روز فدراسیون  در بري زبینف  1901
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 ( )1861-1932( Edith Cowan) ووان کت یاد
استرالیا پارلمان در ت يعضو برای که بود زنی اولین کوان ث ياد

 هست. استرالیا دالری پنجاه ناس كاس در او ر يتصو و شد منصوب 

آموزش برای پیشرو مبلغی و بود مشهور زنان رای جنبش در ث ياد
و دادرس مقام به 1915 سال در ث ياد بود. کودکان حقوق و عمومی 

 برای ث ياد 1921، سال در شد. ل ينا قضاوت مقام به 1920 سال در 
حزب عضو عنوان به غربی استرالیای قانونگذاری مجلس در ت يعضو

شد. انتخاب ناسیونالیست 

سیاسی احزاب تولد 
به ها هياتحاد ن يا سالی، كخش و اقتصادی رکود سخت دوران در بودند. داده یل كتش قدرتمندی صنفی های هياتحاد استرالیا در کارگران 1880، دهه در 

زدند. می اعتصاب به دست کاری ط يشرا و دستمزد حفظ منظور 

بود. کارگران کاری ط يشرا و دستمزد بهبود کارگر حزب وظیفه نخستین کردند. تاسیس را کارگر حزب سیاسی، حزب ک ي کارگران ن يا 1891، سال در 
و دستمزد تعیین برای رسمی های هیئت کرند. می درک را کارگران وضعیت ولی کردند، می زندگی کارگر طبقه از بیشتری رفاه با مردم متوسط طبقه 

سه و همسر شاغل، مرد ک ي که کرد تعیین سطحی در را دستمزد حداقل کامنولث داوری و مصالحه دادگاه ، 1907 در شد. یل كتش اعتصاب از جلوگیری 
کنند. زندگی ساده رفاه در بتوانند فرزندانش 

در داشت. متحد استرالیای حزب و گرا ملی حزب مثل ادی يز اسامی سالیان، طول در حزب ن يا شد. یل كتش لیبرال حزب نسخه اولین ، 1910 سال ذر 
داشت. را استرالیا در ری يوز نخست دوره ن يترطوالنی که شد تاسیس ز يمنز رابرت سر توسط شناسیم می امروز که لیبرالی حزب ، 1944 سال 

ملی حزب اکنون حزب ن يا شد تأسیس کشاورزان های خواسته از ت يحما منظور به Country Party ها" شهرستان "حزب اول، جهانی جنگ از پس 
کند.می فعالیت لیبرال حزب با ائتالف در معموال و شود می نامیده 

1901 مصوب مهاجرت های محدودیت قانون 
غیر مردم ن يمهاجر ورود قانون ن يا شد. ل يتبد قانون به سفید` سیاست`استرالیای 1901، دسامبر در مهاجرت ت يمحدود قانون ب يتصو هنگام 

کرد.می محدود را استرالیا به مهاجرت و دراسترالیا کار برای را سفیدپوست 

آه لیام يو مدافع وکیل چین، بازرگانی اتاق اعضای دادند. می ی ياروپا زبانی به لغت 50 شامل ته يكد امتحان د يبا داشتند ی ياروپا غیر پیشینه که افرادی 
نشدند. قانون تغییر به موفق ولی زدند، عمومی اعتراض به دست برجسته چینی تجار و (William Ah Ket) کت 

ل يتبد تر پیش خاورمیانه و اقیانوسیه ره يجز اهالی و ها هندی ها، چینی فرهنگی نقش البته، داشتند. امتیاز استرالیا د يجد فدراسیون در ی ياروپا مهاجران 
 بودند. شده استرالیا اجتماعی ت يهو از بخشی به 
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)1885-1968( کالر مک دروثی 
My Country شعر خاطر به را او که است شاعری کالر مک دروثی 

 I love" مصرع و شد منتشر 1908 سال در بار اول که شناسند می 
a sunburnt country" ر يتصو شعر او اشعار است. مانده ادها ي در

 در برادرش مزارع در خود تجربیات از او و شده محسوب طبیعت 
است. شده گرفته الهام لز يو سات نیو غرب شمال دا، گونه ی يكنزد

به استرالیا، ادبیات در خود نقش علت به دروثی ، 1968 سال در 
شد. منصوب Order of the British Empire عضو عنوان 

)18-1914( اول جهانی جنگ 
وقوع به انقالب ا ي داخلی جنگ هیچگونه است. بوده آرام کشوری چشمگیری طرز به استرالیا ها، جینیيابور و ن يمهاجر بین کوچک های درگیری از غیر به 

 است. نپیوسته 

ماندند. وفادار تانیا يبر امپراطوری به بسیار ی ياسترالیا های نسل

 امپراطوری بر ی كمت استرالیا از دفاع برای ما کرد. خطر احساس شد ابرقدرت ژاپن که زمانی ژه يو به آسیا، ک ينزد ی ياروپا گاه يپا ک ي عنوان به استرالیا 
جنگید. جهانی جنگ دو هر در خود از حفاظت و تانیا يبر امپراطوری داری يپا و نیرومندی برای استرالیا م. يدبو آن ی يايدر نیروی توان و تانیا يبر

ره يجزشبه از بخشی به حمله کردند. حمله ترکیه در آلمان ن يمتحد به 1915 سال در و شدند اول جهانی جنگ درگیر ی ياسترالیا سربازان ، 1914 در 
افت.ي اختصاص )آنزاک( لندی ينیوز و ی ياسترالیا نیروهای به گالیپولی 

سنگر و رسیدند صخره باالی به آنها ق، يطر هر به رفتند. می باال شیبدار های صخره از د يبا کردند، می تیراندازی آنها به ترک نیروهای که حالی در آنها 
کردند. افتخار انزک روحیه به بسیار وطن در ها یياسترالیا شدند. کشته جوان مردان از ادی يز تعداد ولی گرفتند 

ادی يز زمان که چرا شدند، معروف سنگرکنان نام به آنها که بود نجا يا در جنگیدند. ک يبلژ و فرانسه غربی جبهه در ی ياسترالیا نیروهای گالیپولی، از بعد 
های پیروزی به ی ياسترالیا سنگرکنان ، (General John Monash) موناش جان ژنرال فرماندهی تحت کردند. می سنگرها بازسازی و کندن صرف را 

برانگیختند. را کردند می کمک آنها به که را فرانوسیان تحسین و رسیدند آلمان مقابل در نبردها ن يآخر در بزرگی 

نیز فلسطین و متفقین توسط سینا ه ٔزيجز شبه تسخیر و سوئز کانال از دفاع عملیات در و کردند خدمت نیز خاورمیانه در ی ياسترالیا زن و مرد سربازان 
 کردند. شرکت 
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 االغش و سیمپسون  —
 پاتریک کرک سیمپسون جان 

)1892-1915( 
عنوان به و کرد می خدمت گالیپولی در سیمپسون جان سرباز 
 میان از ار كبران حمل بود. ی كپزش گان ي در آمبوالنس ار كبران حامل 

االغ ک ي از او نظامی مقررات برخالف بود. دشوار ها دره و ها تپه
 استفاده من يا محل به مجروح سربازان حمل برای دافی نام به 
کرد.می

در را خود جان او االغ و سیمپسون ساعت، به ساعت روز، و شب 
انداختند.می خطر به ساحلی واردوگاه جبهه بین تردد 

شده گالیپولی وارد 1915 ل يآور 25 روز در سیمپسون جان سرباز 
 سربازان شد. کشته دشمن تیربار دست به چهارهفته تنها او بود. 

بازگشت شاهد دگی افسر با و وت كس در ساحلی اردوگاه در گر يد
در هم هنوز جوانش ارباب همراهی بدون که بودند ساحل به دافی 
 ک ي ک يپاتر کرک سیمپسون جان بود. مجروحی سرباز حمل حال 

 است. ی ياسترالیا ای اسطوره
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 انژاک افسانه 
خورد. رقم ترکیه در گالیپولی ه ٔريجز شبه در انزک ین يآ

ماه هشت که بود ای مبارزه آغاز 1915 ل يآور 25 در گالیپولی به ورود 
که شد ی ياسترالیا 26000 شدن مصدوم به منجر و انجامید طول به 
بیماری ا ي جراحات شدت اثر در ا ي شدند کشته نفر 8000 جمله آن از 

ره يجز شبه در که کسانی مقاومت و شجاعت روحیه باختند. جان 
زبان از جزوی "انزک" و کرد جاد يا را ای اسطوره کردند خدمت گلیپولی 
شد. لند ينیوز و استرالیا 

در ها ناوگان و انگلستان لند، ينیوز استرالیا، ، 1916 سال ل يآور 25 در 
 25 بعد، به زمان آن از داشتند. گرامی را ورود ن يا سالروز اولین مصر، 

دارد. نام انزک روز ل يآور

االت يا و شد می اجرا استرالیا سراسر در انزک روز مراسم ، 1920 دهه تا 
ادبود ي عظیم بناهای بودند. کرده تعیین عمومی تعطیل را انزک روز 

در بناها ن يا و شدند ساخته ها تختيپا در جنگ دبود اي عظیم در جنگ 
زنان و مردان ادبود ي برای کشور سراسر در بزرگ و کوچک شهرهای 

 باختند. جان بعدی های جنگ و جنگ آن در که است جوانی 

ها، جنگ در که کسانی اد ي آن در که است روزی انزک روی اکنون، 
 در بردباری رفاقت، و داشتند شرکت صلح برقراری عملیات و منازعات 

 ود. شیم رده مشی رام گا م ده نيآ رای بی گت ذش گ ود خ از و ی تخسا به هواج م
است. نیز جنگ فراوان و مختلف معانی به شیدن ياند برای روز ن يا

شود. می برگزار جهان سراسر و استرالیا در نزک َا روز ادبود ي امروزه، 
کشورهای سربازان کهنه و صلح حافظین برگشتی، زن و مرد سربازان 
 روند.می رژه نزک اَ روز در افتخار با همگی متحد، 
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1929( -)32 بزرگ اقتصادی رکود 
 بود. استرالیا مردم برای دشواری ت ينها بی دوران بزرگ اقتصادی رکود 

1929 سال اکتبر در ورک ينیو بورس بازار سقوط با زمان هم رکود ن يا
شامل که شدند اقتصادی رکود باعث نیز گری يد عوامل افتاد. اتفاق 

کاستن علت به صنعتی های آشوب و ی ياسترالیا اقالم قیمت کاهش 
1932، اواسط در شدند. می ان يکارفرما توسط مشاغل حذف و دستمزد 

بودند. ار كبی ها یياسترالیا از صد در 32 حدود 

و شغل بدون که ادی يز افراد بود. رانگر يو استرالیا جامعه بر رکود اثر 
شدند مجبور آنها دادند. دست از را خود های خانه بودند، مستمر درآمد 

زندگی بهداشتی س يسرو و ش يگرما بدون موقت های پناهگاه در 
بردند. پناه ل كال به و کرده رها را خود های خانواده پدرها از برخی کنند. 

سالگی 14 ا ي 13 سن در مدرسه ترک به شروع کارگر طبقه فرزندان 
همزمان و ی يابتدا مشاغل در کار مشغول زنان از بسیاری کردند. 
شدند. خود کاشانه و خانه و کودکان از مراقبت 

متمرکزی برنامه استرالیا دولت دی، اقتصا رکود به منتهی دوران در 
خصوصی، های سازمان برخی و ها هيخیر جز به نداشت. اری كبی برای 
ا كات همگانی کارهای و ابی يکار های پروژه به بودند مجبور فقیر مردم 
جهات، بسیاری در اما، گذاشت، بهبود به رو اقتصاد 1932، در کنند. 

نبود. جبران قابل ها خانواده به شده وارد خسارت 

 ه يخیر های بنگاه حیاتی نقش اقتصادی، بزرگ رکود طول در 
گرفت. قرار تاکید مورد داوطلبانه های فعالیت و ی ياسترالیا

 اسمیت کینگزفورد چارلز سر 
(Sir Charles Kingsford Smith)

)1897-1935( 
در بود. ی ياسترالیا خلبانان اولین از اسمیت کینگزفورد چارلز سر 

ی يهوا نیروی خلبانان با و جنگید گالیپولی در او اول، جهانی جنگ 
 کرد. پرواز تانیا يبر سلطنتی 

از آرام اقیانوس روی بر پرواز نخستین او موفقیت ن يبزرگتر
او، هواپیمای که هنگامی بود. 1928 سال در کوئینزلند تا کالیفرنیا 

نشست، زمین به استرالیا در ، (Southern Cross) جنوب صلیب 
شان، قهرمان به ی يآمدگوخوش آماده او طرفداران از نفر 25000 
به 1932 سال در هوانوردی به خدماتش برای او بودند. اسمیتی، 

شد. ل ينا شوالیه لقب 

استرالیا، به انگلستان از پروازی در ، 1935 سال در متأسفانه، 
نشد. پیدا وقت هیچ و کرد سقوط او هواپیمای 

گرفته لقب جهان هوانورد ن يبزرگتر اسمیت کینگزفورد سرچارلز 
رکود طول در مردم به نسبت سخاوتش خاطر به او اد ي و است 

ک ي از واقعی ی يالگو او شود، می شمرده گرامی اقتصادی بزرگ 
 است. ی ياسترالیا قهرمان 

 بزرگ رکود دوره در اطعام محل 
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)45-1939( دوم جهانی جنگ 
در آلمان علیه ن يمتحد با همراه ها یياسترالیا دوم، جهانی جنگ در 

شرق جنوب در همچنین آنها جنگیدند. قا يآفر شمال و ترانه يمد اروپا، 
جنگیدند. ژاپن علیه اقیانوسیه و آسیا 

نیروهای طوالنی محاصره مقابل در قا، يآفر شمال در استرالیا ناوگان 
علیه دفاع ن يآخر که کردند مقاومت توبروک شهر در ی يتالیايا و آلمانی 

هشت مدت در ی( ياسترالیا )اغلب مردان ن يا بود. مصر در ها آلمان رژه 
 و غارها در زندگی با سخت ط يشرا و سهمگین حمالت مقابل در ماه 

بهمراه آنها طبعی شوخ و شجاعت صالبت، کردند. ستادگی يا ها افكش
 روزهای بعضی در بخشی الهام منبع آنها، فرماندهان تهاجمی فنون 

شهرتی توبراک« های »موش لقب با آنها راستا، ن يا در بود. جنگ ک يارت
کردند. کسب ماندگار 

 زن و مرد سربازان کرد. آغاز جنگ اقیانوسیه در ژاپن 1941، سال در 
یالع ازان ربسه به فی وظ ن ياد. نترف و نه نیگو وا اپپ از اع دف رای بی يایرال ت اس
در آنها شد. سپرده داشتند ضعیفی نظامی آموزش که ذخیره سربازان و 

است، معروف کوکودا مسیر به که جنگل در آلود گل و شیبدار مسیری 
جلوگیری ها ژاپنی پیشروی از ی ياسترالیا نیروهای جنگیدند. دشمن با 

به گالیپولی در انزک خلیج کنار در کوکودا مسیر نوسیله يبد و کرند 
 پیشروی از استرالیا ناوگان شد. ل يتبد ها یياسترالیا برای میعادگاهی 

 کوکودا مسیر گالیپولی، خلیج در انزک مثل کردند. جلوگیری ها ژاپنی
است. شده ها یياسترالیا بعضی ارت يز برای انی كم به ل يتبد

 ًبايتقر کردند. اشغال را سنگاپور در تانیا يبر گاه يپا ها ژاپنی ، 1942 سال در 
راه خط روی اجباری کار برای که بودند اسیرانی دربین ی ياسترالیا سرباز 15000

 جنگی اسیران اگرچه گرفتند. قرار ها ژاپنی وحشیانه رفتار معرض در آن ساخت دوران در ادی يز ی ياسترالیا ناوگان شدند. برده آنجا به لند-برمه يتا آهن 
باختند. جان جا آن در ی ياسترالیا 2700 ن يا وجود با کنند، مراقبت گر يديك تا کوشیدند می ی ياسترالیا

 دانلوپ "وری" ادوارد سر 
)1907-93( 

 قهرمان ک ي و دلسوز و شجاع جراحی دانلوپ ری« ي»و دوارد سرا
دستگیر را او ها ژاپنی دوم، جهانی جنگ طول در بود. ی ياسترالیا

ن يا کند. کار برمه لند- يتا آهن راه پروژه در تا بردند برمه به و کرده 
 بود. دشوار بسیار کار 

 عنوان به و کرد می دفاع ارانش كهم از فرمانده مقام در ری يو
او که آن با کرد. می آنها درمان صرف طوالنی ساعات شان، جراح

داد. ادامه کردن خدمت به جسورانه شد نجه كش دراردوگاه 

لقب به ی كپزش زمینه در فعالیت خاطر به ، 1969 سال در 
برای نفر 10000 از بیش رفت، دنیا از وقتی آمد. نائل "شوالیه" 

راه "جراح را او که قهرمانی رسمی جنازه تشییع مراسم در شرکت 
 کشیدند. صف ملبورن های خیابان در نامیدند، می آهن" 
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يک  مهاجر اروپايی که وارد  استرالیا می شود 

هاجنگ سایر 
کره از دفاع برای ملل سازمان چندملیتی نیروهای از بخشی عنوان به استرالیا ارتش نیروهای ، 1953 تا 1950 سال از دوم، جهانی جنگ از بعد بالفاصله 
شدند. اعزام شمال کومونیست نیروهای مقابل در جنوبی 

شد. ملحق ا يكآمر متحده االت يا به بودند کشور اتحاد خواستار که تنام يو کمونیست نیروهای علیه جنوبی تنام يو دولت از ت يحما در استرالیا بعد، اندکی 
 زمان آن در انجامید، بطول 1973 تا 1962 سال از که جنگ ن يا است. دوم جهانی جنگ زمان از استرالیا ارتش نیروهای تعهد ن يتربزرگ تنام يو جنگ 
خود مخالفت دادن نشان برای ادی يز های یياسترالیا و بود برانگیز بحث جنگ آن در حضور است. داشته مشارکت آن در استرالیا که بود جنگی ن يبلندتر

 ختند.ير ها خیابان به جنگ در حضور برای ی ياسترالیا جوانان نام ثبت با ژه يو به و جنگ با 

نقاط در متحد ملل سازمان صلح حفظ عملیات در و اند بوده درگیر افغانستان و سودان عراق، شرقی، تیمور خوردهای و زد در استرالیا دفاع نیروهای ، ًاخیرا
اند. داشته شرکت آسیا-اقیانوسیه، منطقه و خاورمیانه قا، يآفر جمله از جهان مختلف 

یادبود روز 
11 ساعت در سال، هر دارد. می گرامی را شدند کشته و کرده خدمت جنگ در که سربازانی اد ي ها یياسترالیا نیز ادبود ي روز در انزک، روز مراسم همانند 

کنند. می وت كس شدند، کشته ا ي و کرده خدمت منازعات و ها جنگ در که زنانی و مردان های فداکاری اد ي به ها یياسترالیا 11(، )ماه نوامبر 11 روز صبح 
زنیم. می سینه به سرخ ق يشقا گل روز ن يا در ما 

1900 دهه اوایل در مهاجرت 
استرالیا به ورد های تيمحدود دوم، و اول جهانی جنگ بین دوران در 

رشد اروپا جنوب از مردان مهاجرت ژه يو به مهاجرت البته، بود. پابرجا 
نیز را خود فرهنگی های ارزش و تحصیالت مهارت، خود با آنها داشت. 
آهن راه و جاده ساخت و استرالیا، ی يروستا ع يصنا توسعه به آنها آوردند. 
 و عمومی بناهای ساخت در ی يتالیايا ماهر تراشان سنگ کردند. کمک 

داشتند. چشمگیری مشارکت ونی كمس

آغاز استرالیا به اروپا از هودی ي پناهندگان ورود 1930، دهه اواخر در 
 آلمان، کشورهای از آنها ختند. يگرمی نازی آلمان د يتهد از آنها شد. 

آنها از بسیاری آمدند. می لهستان و مجارستان سلواکی، كچ ش، ياتر
 فرهنگ و اقتصاد گیری لكش در که بودند ای کرده تحصیل پناهندگان 

 داشتند. چشمگیری مشارکت ی ياسترالیا

در دوم جهانی جنگ در ی يتالیايا جنگی اسیران از 18000 ًبايتقر
مدت فقط آنها شدند. می داشته نگه دراسترالیا جنگی زندانیان اردوگاه 
آنها از خیلی و شد رفتار عادالنه آنها با اما ماندند، اردوگاه در اندکی 

جنگ، از بعد آموختند. آن مردم و سرزمین ن يا درباره موضوعاتی 
برگشتند. استرالیا به مهاجر عنوان به آنها از بسیاری 

جنگ از بعد پناهندگان 
به توانستند نمی و کرده فرار نازی آلمان از نفر ها میلیون ابد. ي ش يافزا جمعیت تا کرد ترغیب را ی ياروپا کشورهای ر يسا از مهاجرت استرالیا جنگ، از بعد 

را د يجد زندگی ک ي تا شدند رفته يپذ استرالیا در زندگی برای آواره افراد ن يا از نفر 170000 حدود بود. شوروی اشغال تحت اکنون که برگردند خود وطن 
کنند. آغاز 

45 سن ر يز سالم بزرگسال مهاجران است. ضروری کشور نده يآ برای جمعیت رشد که بود معتقد زمان آن در دولت بود. کم کار نیروی استرالیا در عالوه به 
 بودند. ی ياروپا های ملیت ا ي ها یيتانیايبر به محدود هنوز مهاجران البته، بود. گان يرا فرزندان سفر و کنند سفر استرالیا به پوند 10 با توانستند می سال 
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اسنویی های کوه برق-آبی پروژه 
جمع برای بزرگ پروژه ک ي روی کار به شروع دولت ، 1949 سال در 

ا يتوريكو شرق در ا يدر به آن ورود از قبل ی ياسنو رودخانه آب کردن 
داخل سمت به آبیاری برای تا شدند داده جهت تغییر ها آب ن يا کرد. 

 آن شود. استفاده برق نیروی تولید برای آن از و ابند ي ان يجر سرزمین 
 انجامید. بطول سال 25 آن میل كت که بود بزرگ پروژه ک ي

ی يك همچنین است. استرالیا در مهندسی پروژه ن يبزرگتر پروژه ن يا
 از ی يك و بوده جهان در برق-آبی نیروگاه ساخت های طرح ن يبزرگتر از 

شود. می محسوب جهان عمران مهندسی ب يعجا

 و كسي کازی ملی پارک در ی ياسنو های کوه طرح 
(Kosciuszko National Park) واقع لز يو سات نیو در

 برق، نیروگاه هفت عظیم، سد 16 شامل پروژه ن يا است. شده 
مسیل و لوله خط تونل، کیلومتر 225 و آب پمپاژ ستگاه يا ک ي

 است. رزمینی يز آن تر بیش است. آبی 

 و لز يو سات نیو داخلی کشاورزی ع يصنا آب حیاتی منابع نیروگاه ن يا
از صد در 10 تا پروژه ن يا برق های نیروگاه کند. می تامین را ا يتوريكو

کنند.می تامین را لز يو سات نیو برق تمام 

اتمام به 1974 سال در و آغاز 1949 سال در طرح روی بر کارگران 
کار پروژه روی بر مختلف کشور 30 از نفر 100000 از بیش رسید. 
پروژه میل كت از پس بودند. ن يمهاجر کارگران ن يا درصد هفتاد کردند. 

ک يتشر و ماندند باقی استرالیا در زندگی برای ی ياروپا کارگران اکثر 
کردند. ارائه استرالیا چندفرهنگی جامعه در ارزشمندی مساعی 

به استرالیا ت يهو از مهم نمادی ی ياسنو کوههای برق-آبی نیروگاه طرح 
 است. منابع از سرشار و ملیتی چند مستقل، کشور ک ي عنوان 
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تورس تنگه نشینان جزیره و ها ابوریجینی با رفتار 
نشینان رهيجز و ها جینیيابور به که بود معنی بدان ن يا کرد. تغییر همگونی به بومی مردم مورد در استرالیا دولت سیاست 1950  و 1940 های دهه در 

ن يا بدهند، دست از را خود رسوم و آداب و فرهنگ خواستند نمی جینی يابور مردم که جا آن از کنند. زندگی غیربومی جمعیت مثل که شد گفته تورس 

نداشت. ی يکارا سیاست 

انتخابات در رأی حق ولی شدند، برخوردار رأی حق از استرالیا در مردان تر بیش ، 1850 دهه در افت. ي تغییر ادغام سیاست به سیاست ن يا 1960 دردهه 

هنوز اما شدند، برخوردار مدنی های آزادی از جینی يابور مردم ادغام، سیاست تحت بود. نشده داده استرالیا بومیان تمامی به 1962 سال تا کامنولث فدرال 

کنند. اختیار غیربومی فرهنگ تا رفت می انتظار آنها از 

رأی ن كمس و جمعیت ملی سرشماری در تورس تنگه نشینان ره يجز و جینی يابور مردم گنجاندن نفع به ها یياسترالیا درصد 90 از بیش ، 1967 سال در 

 د. ن اشبه تداش ه یقبا بر راب بی وققحد ياب ورس ته گنت ان نیشن ره يزجو ا هینیجيور ابه کد نردکیمر كفا هی يایرال ت اسر ثکا ان زم آن در داد ان شنن ياد. دادن "آری" 

 و ها جینیيابور با رابطه در گذاری سیاست کلید عنوان به خودمختاری معرفی به منجر ها جینیيابور گسترده تظاهرات و جامعه های ارزش توسعه ن يا

فرهنگی توسعه و اجتماعی و اقتصادی سیاسی، امور در تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور نظر اعمال حق دولت شد. تورس تنگه نشینان رهيجز

شناخت. رسمیت به را خودشان 

توجه ارضی حقوق زمینه در تظاهرات شمالی، قلمرو در (Wave Hall) هال و يو در (Gurindji Strike) نجی يگور اعتصاب وقوع با 1960، دهه در 

 کشیدند. کار از دست کار، ط يشرا و پرداخت به اعتراض در (Vincent Lingiari) لینگیاری نسنت يو رهبری به جینی يابور داران گله کرد. جلب را عموم 

نمود. آماده بومیان زمین یت كمال حق برای مبارزه در گران يد و مابو ادی برای را زمینه آنان های فعالیت

ل ياوا در شد. واگذار ها جینیيابور به (outback) »اوتبک« در ای گستره مناطق ، 1976 مصوبه شمالی( )منطقه بومیان زمین یت كمال حق قانون پیرو 

نشینان رهيجز و جینی يابور مردم که داد تشخیص بومی، های زمین یت كمال حق مورد در 1993 سال مصوبه قانون و مابو عالی دادگاه تصمیم ، 1990 دهه 

دارند. ش يخو سنتی قوانین اساس بر زمین یت كمال در بحقی ادعای تورس 

دارد. ادامه سنتی شیوه به جامعه ابعاد مناطق، ن يا در است. بومی یت كمال حق مشمول استرالیا از بزرگی بخش 

کردن جدا به رسیدگی و تحقیق ه ٔنتیج گزارش ن يا گرفت. قرار کار دستور در استرالیا پارلمان در دانید" برگر خانه به را "آنها گزارش ، 1997 می ماه در 

 نتیجه در اند. شده شناخته شده« ربوده نسل » نام به کودکان ن يا بود. شان يهاخانواده از تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور کودکان از ادی يز تعداد 

سال در عذرخواهی« »روز ملی داد يرو نخستین در ی يپیماراه به و دادند نشان خود بومی هموطنان از را خود ت يحما ی ياسترالیا هزاران گزارش، ن يا

پرداختند. 1998 

)2008( شده ربوده نسل از عذرخواهی 
تمام جانب از پارلمان در استرالیا ر يوز نخست ، 2008 ه يفور 13 در 

ر يوز نخست کرد. عذرخواهی ًرسما شده ربوده نسل از استرالیا مردم 

به ژه يبو و گذشته در بومی استرالیائیان با که رفتاری نحوه خاطر به 

 از تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور کودکان جداکردن خاطر 

کرد. عذرخواهی شان نيوالد

 هزاران شد. پخش ونی يزيتلو و ی يويراد های کانال از او سخنرانی 

و عمومی اماکن در "عذرخواهی" سخنرانی شنیدن برای ی ياسترالیا

گذشته های عدالتیبی رسما سخنرانی ن يا آمدند. هم گرد کار محل 

 مردم رنج تسلی سوی به مهم گامی ن يا کرد. عذرخواهی و برشمرد را 

بود ن يا از اطمینان حصول و تورس تنگه نشینان ره يجز و جینی يابور

گامی »عذرخواهی« سخنرانی نیفتد. اتفاق گر يد ها عدالتیبی ن يا که 
»متاسفم« سد ينومی سیدنی فراز بر هواپیما 

 بود. ها یياسترالیا تمام برای جلو به رو و مهم 
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و شده شناخته رسمیت به گسترده سطح در ی ياسترالیا ت يهو گیری لكش در تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور مردم باارزش مشارکت امروزه، 
هنر سیاست، قضائی، سیستم جمله از استرالیا، کار نیروی در رهبری های سمت صاحب تورس تنگه نشینان رهيجز و ها جینیيابور شود. می داشته گرامی 

هستند. ورزش و 

)59-1902( ناماتجیرا آلبرت 
د يجد روش ک ي پیشگام و ی ياسترالیا بزرگ هنرمند ک ي ناماتجیرا آلبرت 
نقاشی در آررنته شهر جوانان از آلبرت، بود. ی ياسترالیا مناظر نقاشی برای 

محدودی بسیار رسمی آموزش او داد. نشان خود از طبیعی استعدادی 
بسیاری محبوبیت ی يروستا مناظر از او آبرنگ های نقاشی ولی داشت 
رفت. بفروش سرعت به و داشت 

اجازه آنها به که بودند استرالیا در جینی يابور مردم اولین از همسرش و او 
وارد توانستند می داشتند، رأی حق آنها که معنی ن يبد شد. داده تابعیت 

 آلبرت ی ياسترالیا تابعیت بسازند. خانه بخواهند که جا هر و شوند هتل 
حقوق ن يا از گر يد جینی يابور مردم که ساخت می روشن را واقعیت ن يا

نبودند. برخوردار 

 قوانین حد چه تا که داد نشان بومی غیر های یياسترالیا به او زندگی 
برای ادی يز تغییرات باعث ت ينها در و هستند ناعادالنه و آمیز تبعیض
شد. تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان 

)92-1936( مابو ادی 
 در او بود. بومیان زمین یت كمال حقوق فعال و سخنگو مابو ی يكکو ادی 

آمد. دنیا به تورس تنگه ام يمر اهالی سنتی سرزمین در موری ره يجز

زمین مرزی حدود ها سنگ و درختان کدام که آموخت جوانی از 
 کنند.می مشخص را خانوادگی 

قوانین طبق ش ياجداد سرزمین شد متوجه ادی که بود بعد ها سال
عصبانیت او نیست. آن مالک او ه ٔخانواد و است سلطنت به متعلق استرالیا 

 مردم از ندگی ينما به را خود ت ياكش و داد نشان عمل به را خود ت ياكش و 
برد. دادگاه به موری ره يجز

اعالم برنده عالی دادگاه در ادی پرونده ، 1992 سال در سال، چند از پس 
 ارتباط بتوانند بومیان چنانچه که کرد می م كح مابو دادگاه رای شد. 

 ادعای توانند می کنند، ثابت بازمین را خود دار ادامه سنتی و خی يتار
 را آن یت كمال ادعای کسی آن از پیش ه كآن شرط به کنند را آن ت كمالی

آنها اصلی ان كمال به بسیاری های زمین تصمیم، ن يا براساس باشد. رده كن
است. شده برگردانده 

زمین یت كمال حقوق گرفتن بازپس در شهامت و اراده بخاطر مابو ادی 
 ماندگار ادها ي در تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان برای 
 است.
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چندفرهنگی مهاجرت 
کردند. اعتراض سفید" "استرالیای سیاست به دادن ان يپا برای اجتماعی های گروه و کلیساها ی، يآسیا جامعه 1960،  و 1950 های دهه در 

 در کرد. باز ده يبرگز ی يآسیا و ی يغیراروپا ماهر مهاجران روی بر را خود درهای استرالیا 1966 در و کرد لغو را ته يكد آزمون استرالیا دولت ، 1958 در 
گذاشتند. صحه مهاجرتی های برنامه در ها ملیت تمام رش يپذ ارزش به جا همه در ها یياسترالیا ت، ينها

معیارهای همه دولت بعد، به زمان آن از گرفت. پیش در را شدن فرهنگی چند مسیر کشور و رسید ان يپا به 1973 سال در سفید« »استرالیای سیاست 
 اهل تر بیش که شد ی يآسیا پناهندگان و ن يمهاجر از ای سابقه بی شمار رای يپذ استرالیا تنام، يو جنگ از پس 1975، در کرد. حذف را مهاجرت نژادی 

بودند. هند و چین تنام، يو

هستند. جهان سراسر از استرالیا مهاجران امروز اند. آمده استرالیا به زده جنگ کشورهای پناهندگان جمله از نفر ها میلیون 1945، سال از 

وجوه کلیه سیاست ن يا کند. می احساس جامعه از جزوی را خود نژادی هر از شخص هر آن طبق بر که گرفته پیش در را دربرگیری فعال سیاست استرالیا 
های محیط تمام در و شده س كمنع دانشگاه تا دکی کو از ما درستی برنامه در موضوع ن يا گیرد. برمی در را دولت های سیاست جمله از ی ياسترالیا فرهنگ 

 شود.می اجرا کاری 

کنند.می ت يحما تبعیض بدون و برابر رفتار بر مبنی فرد هر حق از قلمرو، و الت يا هر در دولت ضدتبعیض های آژانس و استرالیا بشر حقوق ن يکمیسو
شود.می محسوب جرم قانون طبق و وم كمح ًعلنا نژادی تبعیض 

استرالیا در که کسانی همه و بومی های یياسترالیا مهاجران، که است کشوری آن است. شده چندفرهنگی رای يپذ و منظم جامعه ک ي به ل يتبد استرالیا 
 کنند. دنبال را خود اهداف صلح در آزادانه توانند می اند، آمده دنیا به 

)91-1936( چانگ ویکتور کتر د
 بود. استرالیا قلب جراحان ن يبهتر از ی يك چنگ تور يكو دکتر 

و آمد دنیا به چین در 1936 سال در هیم ام ي چنگ پیتر تور يكو
آمد. استرالیا به سالگی 15 سن در 

شهر (St.Vincent Hospital) نسنت يو سن بیمارستان در او 
پیوند تخصصی مرکز اولین او 1984، سال در کرد. می کار سیدنی 

افتخار نشان ن يباالتر تور يكو 1986، سال در کرد. تاسیس را قلب 
 را (Companion of the Order of Australia) استرالیا 

 کرد. افت يدر

دلیل همین به و بود بدن اعضای کننده اهدا کمبود نگران تور يكو
تاسف مرگ زمان در با يتقر که کرد مصنوعی قلب طراحی به شروع 

شد. میل كت 1991، سال در انگیزش 

به او اد ي است. شده ساخته او ادبود ي به دی يجد تحقیقاتی مرکز 
 شود.می داشته گرامی اش خوشبینی و نوآوری و تخصص خاطر 
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گیرینتیجه
کنیم می دعوت شما از و گفته ک يتبر را شما استرالیای تابعیت ما است. شده داده شما به ما ی ياسترالیا سرگذشت از اجمالی نظر ک ي تنها صفحات ن يا در 

کنید. مشارکت ما آرام و دموکراتیک کشور در کامل و تمام 

شما د. يدار را استرالیا جامعه کامل عضو ک ي گاه يجا و داشت خواهید استرالیا شهروندان ر يسا مشابه امتیازاتی و ها مسئولیت شهروند، ک ي عنوان به شما 
 هستیم. ملی پروژه ن يا در شما فعال مشارکت انتظار چشم ما و د يدار مشترک مسئولیت استرالیا نده يآ گیری لكش به کمک در 
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 غیرآزمون بخش لغتنامه 
سفیر

 باشد فعالیت ا ي کشور ک ي مبلغ ا ي نده ينما که شخصی 

هیئت
شرکت ک ي اداره چگونگی مورد در مثال برای اند، شده انتخاب گیری تصمیم برای که افراد از گروهی هیئت 

روزیشبانه مدرسه 
 گردند نمی باز منزل به آموزشی دوره طول در و کرده زندگی آن در ان يدانشجو که است ای مدرسه روزی شبانه مدرسه 

زاربیشه
 اندکرده حفظ را خود نخورده دست طبیعت که استرالیا شهری برون مناطق 

 داریگله ستگاه يا
 شودمی داده پروش گاو گله از آن در که بزرگ ای مزرعه

 منشور
ها مسئولیت و حقوق رسمی کتبی اعالمیه ک ي

مشترک زمینه 
گرانيد با مشترک عالقه مورد موارد داشتن 

ذخیره سرباز 
است شده پیوستن به مجبور جنگ زمان در ولی ده يبرنگز را دفاعی نیروهای به پیوستن که سربازی 

 سلطنتی زمین 
است دولت به متعلق که ی يهازمین

درسی برنامه 
 تحصیلی دوره ک ي در موضوعات و دروس 

بضاعتبی
کسب برای روشی ا ي پول نداشتن 

)didgeridoo( دوو جری دی 
شودمی ساخته خالی تو چوبی دراز تنه از که ی ياسترالیا جینی يابور مردم سنتی موسیقی آلت 

منصفانه بازی/برخورد 
مردم با صادقانه و منصفانه برخورد غیرمنصفانه: ت يمز نداشتن و قوانین از پیروی 

باخته جان زن و مرد سربازان 
 اندشده کشته نبردها ا ي ها جنگ در که زنی و مرد 

دادن ل كش
دنيآفر ا ي ساختن 

ملی ناخالص تولید 
شودمی تولید کشور ک ي درون سال ک ي در که خدماتی و کاالها ارزش 

گرما موج 
دارد ادامه متوالی روز دو از بیش که گرمی 

کشور به خیانت 
 بردارد. در را دولت براندازی برای تالش که بسیارسنگین جرمی 
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 نماد
 نده ينما ا ي مشهور ر يتصو ک ي

بومی ن ينماد های نقاشی
است تورس تنگه شینان رهيجز ا ي جینی يابور مردم انگر ينما و بوده فرد به منحصر که هنری 

بومی مردم 
 استرالیا تورس تنگه نشینان رهيجز و جینی يابور بومیان 

سرزمین
زمین از بزرگی بخش 

 عطف نقطه 
خيتار در مهم دادی يرو

بومی یت كمال )حق( 
 شودمی گیری تصمیم استرالیا قانونی نظام درچارچوب که آب و خاک بر بومیان سنتی حق 

گفتاری خ يتار
 گذشته دادهای يرو از مردم گفتاری خاطرات 

پیشگام
 است بوده کامیاب مستعمرات ان كاس و استقرار ن يآغاز روزهای در که شخصی ن، يمهاجر نخستین از 

سیاسی ندگی ينما
 پارلمان در ندگی ينما برای مداری سیاست داشتن 

ومیتكمح
است شده جرم ب كمرت که فردی برای حبس زمان مدت مثل شود، می تعیین قاضی توسط که مجازاتی 

ستمزد تعیین 
کنندمی افت يدر کارشان برای د يبا چقدر شدگان گمارده ار كب ه كنيا مورد در گرفتن تصمیم 

اجتماعی اصالح 
انقالب ق يطر از تغییر جای به اجتماعی، جی يتدر اصالحات 

رسمی جنازه تشییع 
 پردازدمی را آن ه ٔنيهز کرده مهمی خدمت ملت به که شهروندی داشت گرامی برای دولت که ای جنازه تشییع مراسم 

 مانع
چوبی های نرده و تیرها از شده ساخته دفاعی وار يد

دارگله مردان 
 شوند می استخدام گله از نگهداری برای که مردانی 

اعتصاب
کارفرما تصمیم به اعتراض برای مثال، بطور کشند، می کار از دست کارکنان که وقتی 

زنان برای رأی حق 
عمومی انتخابات در رای دادن حق 

 خوردن سوگند 
رسمی مراسم ک ي در دولتی مقامی رش يپذ

اقشار تمامی 
 سمت ا ي حرفه پیشینه، ا ي اجتماعی طبقه 
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برای اطالعات بیش تر 
تابعیت استرالیا 

راجعه نمايید.  مر www.citizenship.gov.auبرای کسب اطالعات بیش تر درباره تابعت استرالیا به وب سايت تابعیت استرالیا د

سترالیا ا
شما  میتوانید اطالعات بیش تری درباره استرالیا در کتابخأنه محلی خود پیدا کنید.  وب سايت های زير نیز ممكن است اطالعات مفیدی ارائه دهند: 

ا www.australia.gov.au درباره استرالی	

 www.dfat.gov.auكیده استرالیا چ	

خدمات و برنامه های دولت استرالیا
 www.australia.gov.auبرای دريافت اطالعات بیش تر درباره برنامه ها و خدمات دولتی استرالیا به اين تارنما مراجعه کنید

مایندگان پارلمان فدرال یا سناتور ن
نماينده پارلمان محلی يا سناتور ايالت يا قلمرو شما اطالعاتی درباره  برنامهها و خدمات دولت استرالیا دارد. 

. www.aph.gov.auفهرست نمايندگان پارلمان و سناتورها در اين آدرس موجود است

ازمان های دولت استرالیاس
برای دريافت اطالعات بیش تر درباره سازمان های دولت استرالیا که در اين کتاب مرجع به آنها اشاره شده به اين تارنماها مراجعه کنید: 

 www.defence.gov.au نیروهای دفاع استرالیا	

 www.aec.gov.au کمیسوين انتخابات استرالیا	

ا www.afp.gov.auلیس فدرال استرالی پ	

ا www.humanrights.gov.au کمیسیون حقوق بشر استرالی	

 ا www.sportaus.gov.au کمیسیون ورزش استرالی	

www.ato.gov.aداره مالیات استرالیا u ا	

www.awm.gov.au يادبود جنگ استرالیا 	

www.rba.gov.auانک مرکزی استرالیا  ب	
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 سازمانهای غیردولتی 
برای دريافت اطالعات بیش تر درباره سازمان های غیردولتی استرالیا که در اين کتاب مرجع به آنها اشاره شده به اين تارنماها مراجعه کنید:

ا www.bradman.com.au بنیاد بردمن استرالی	

www.hamlinfistula.orgاملین فیستوال  ه	

www.flyingdoctor.org.au خدمات پزشک هوايی سلطنتی استرالیا 	

 www.schoolair-p.schools.nsw.edu.au مدرسه هوانوردی	

 www.snowyhydro.com.au نهاد نیروگاه برق-آبی کوه اسنويی	

  www.hollows.org بنیاد فرد هالوز	

 whc.unesco.orgرکز میراث جهانی يونسكو  م	

www.un.org سازمان ملل متحد 	

 www.victorchang.edu.au موسسه تحقیقات قلب ويكتور چنگ	

ا www.volunteeringaustralia.orgاوطلبین استرالی د	

سایر
برای دريافت اطالعات بیش تر درباره موضوعات زير، تارنماهای زير را جستجو کنید: 

 www.aph.gov.au قانون اساسی استرالیا	

 www.australianoftheyear.org.au جايزه استرالیايی سال	

 www.humanrights.gov.au گزارش »آنها را به خانه برگردانید«	

www.environment.gov.au  پارکها و مناطق حفاظت شده کامان ولث 	

www.esafety.gov.auيمنی آنالين  ا	

،  www.1800respect.org.au،ی www.respect.gov.au حمايت در برابر خشونت خانگی و خانوادگ	  
www.dss.gov.au/women/help-is-here-campaign

  adb.anu.edu.auاسترالیايی های مشهور فرهنگ بیوگرافی استرالیا	 

www.aph.gov.auفهرست اليحه های فعلی تقديمی به دولت 	 

 www.aph.gov.au پارلمان استرالیا	

 www.peo.gov.auفتر آموزش پارلماند	 

ی www.australia.gov.au تعطیالت رسم	

ی humanrights.gov.auژادپرست ن	

ٔتنگه تورس	   www.australia.gov.au عذرخواهی از بومیان ابوريجینی و جزي رهنشینان 



         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

   

   

 

 

  

    

 
 

  

  

   

  

  

 

سپاسگزاری
 است شده ارایه زیست محیط و آب کشاورزی، وزارت توسط زیر تصاویر 

تازمانیا جنگلی و گیاهی پوشش 50ص

 است شده ارایه کشور امور وزارت توسط زیر تصاویر 
 کانبرا آلبرت، تاالر در تابعیت مراسم 5ص

 استرالیا تابعیت گواهی ص 5

مراسم سیگار،  کانبرا ص11  

کانبرا استرالیا، تابعیت مراسم در خانواده 34ص

 است: استرالیا ملی کتابخانه اهدایی زیر تصاویر 
 (A1200:L42511 )مرجع: است شده گرفته 1962 سال در س كع ی، يهوا مدرسه - لز يو سات نیو گوسفند، مراتع در کودکان 51ص

 (A6135:K23/5/91/1 )مرجع: 1991 استرالیا، هوانوردی سازمان رئیس اسمیت، ک يد 60ص

 (A1200:L13381 )مرجع: 1644 تازمان آبل نوی هلند ه ٔنقش 65ص

 (A1200:L84868 )مرجع: 1851 در استرالیا در طال هجوم از خی يتار ری يتصاو 68ص

 (A6180:25/5/78/62 )مرجع: استرالیا بک( )اوت دورافتاده مناطق در افغان شترسواران ص70

 (A6180:1/9/86/12 )مرجع: 1986 دفترش، در دانلوپ "وری" دوارد ا سر 77ص

(A12111:1/1955/4/97 )مرجع: 1955 کرنز، در فالمینیا عرشه بر ی يتالیايا ر كنیش کنندگان درو شوند، می استرالیا وارد ی ياروپا مهاجران 78ص

 است: استرالیا ملی کتابخانه اهدایی زیر تصاویر 
 (nla.pic-an29529596 )مرجع: 1940 دهه در شده منتشر ت، يرا ت يجود پورتره 53ص

1888 وت كآل جان از اثری 1788، ه يژانو 27 سیدنی، خلیج در ناوگان اولین 65ص -  (nla.pic-an7891482 )مرجع: 1973

1804 فرلند توماس توسط شده منتشر چیزهام، کارولین پورتره 66ص -  (nla.pic-an9193363 )مرجع: 1852

 (nla.pic-an14617296 )مرجع: 1890 دهه در شده منتشر اسپنس، هلن ن يکاتر پورتره 71ص

 (nla.pic-an24601465)مرجع: 1915 گالیپولی، االغش، و ک يپاتر کرک سیمپسون جان 74ص

 (nla.pic-vn3302805 )مرجع: 1927  و 1919 سالهای بین چاپ اسمیت، فورد کینگ ادوارد چارلز سر پورتره 76ص

گروم آرتور توسط 1947 ا ي 1946 درسال منتشرشده شمالی، منطقه هرمانزبورگ، ت يمامور در را یناماج آلبرت پورتره 81ص
(nla.pic-an23165034 )مرجع: 

 باشند: می iStockphoto شرکت اهدایی زیر تصاویر 
 (1135566007 )مرجع: iStockphoto.com/ST-art© میموزا بهاری گل - جلد روی ر يتصو

 (1142608453 )مرجع: iStockphoto.com/NeoPhoto© ربی، غ استرالیای الکی، خلیج در فرزند و مادر کانگوروی 6ص

(675826394 )مرجع: iStockphoto.com/tsvibrav© ا، يتوريكو هوم، رودخانه 9ص

 (173691056 )مرجع: iStockphoto.com/Alicat© استرالیا، سیاه اوپال 15 ص 

 (471630390 )مرجع: iStockphoto.com/davidf© استرالیا، پرچم 17ص

 (877714382 )مرجع: iStockphoto.com/FatCamera© ی، يابتدا مدرسه دختران چندنژادی گروه ک ي 19ص

 157193181( )مرجع: ©iStockphoto.com/felixR کانبرا، استرالیا، پارلمان خانه 23ص
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https://iStockphoto.com/felixR
https://iStockphoto.com/FatCamera
https://iStockphoto.com/davidf
https://iStockphoto.com/Alicat
https://iStockphoto.com/tsvibrav
https://iStockphoto.com/NeoPhoto
https://iStockphoto.com/ST-art


            

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

 

    

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 (913541808 )مرجع: iStockphoto.com/davidf© افراد، گروه 33ص

 (1004781908 )مرجع: iStockphoto.com/studiocasper© عدالت، ترازوی و میزان 36ص

 (1203934273 )مرجع: iStockphoto.com/SolStock© متنوع، گروه 37ص

 iStockphoto.com PetarBelobrajdic© 2019، دسامبر استرالیا، لز، يو سات نیو Green Wattle Creek سوزی آتش ص39
(ref: 1198579743)

 (91095176 )مرجع: iStockphoto.com/Edd Westmacott© سیدنی، بونداي، ساحل 48 ص 

 (607986870 )مرجع: iStockphoto.com/slowstep© لز، يو سات نیو سیدنی، اپرای تاالر 49ص

 (1184425004 )مرجع: iStockphoto.com/bennymarty© شمالی، قلمرو جوتا، اولورو-کاتا ملی پارک 50ص

 (539027478 )مرجع: iStockphoto.com/simonbradfeld© شمالی، قلمرو اولورو، 63ص

 ( 2761924 )مرجع: iStockphoto.com/Alpen Gluehen©اراتوگا، ماهی س- جینی يابور سنگی روی نقاشی هنر 64ص

(1125736631 )مرجع: iStockphoto.com/ Matt Palmer© کانبرا، استرالیا، جنگ ادبود ي وارهای يد 75ص

 است: Shuterstock شرکت اهدایی زیر تصاویر 
 (345113882 )مرجع: shutterstock.com/PomInOz© سیدنی گروند، هوم فستیوال در بومی رقصندگان 7ص

 (446229916 )مرجع: shutterstock.com/Nils Versemann© دهنده، رای 21ص

(1051621895 )مرجع: shutterstock.com/Greg Brave© استرالیا، عالی دادگاه 31ص

 است: زیر سازمانهای و افراد توسط اهدایی تصاویردیگر 
ارلمان، پ خانه ای يهدا سیون كکل شن، كکال گیفت همت به اصل، عمومی نسخه کپی 1900: مصوب استرالیا کامانولث اساسی قانون 24ص

 ACT کانبرا پارلمانی، خدمات وزارت 

 (1892A2 )مرجع: الرچ ی. يا ال. اس كع استرالیا, کامانولث استرالیا، جنوبگان واحد همت به دونالد مک ر يجزا و هرد ره يجز ر يتصو 40ص

 دارد. ر س ر ب ا ی رال ت اس 32-1931 ل صف را ود خ Australian Test اله که کن ردم بد ال دون ر سن ردم بت كيرک وزه می يدا اه ن رادم بد ال دون ر س 52ص

 استرالیا روز ملی شورای ی ياهدا ای.ام وود فیونا دکتر ر يتصو 54ص

 ولیيو فرنک اس كع است، شده ه يارا هالوز فرد بنیاد توسط که هالوز فرد پروفسور ر يتصو 55ص

صو ص  استرالیا ملی روز شورای ی ياهدا سیمونز میشل پروفسور ر يت56

 فیستول هاملین درمان و رسانی امداد صندوق ی ياهدا ر يتصو هاملین، ن يکاتر کتر د61 ص

از سی كع کوئینزلند، التی يا کتابخانه ی ياهدا ر يتصو 1901، زبن، يبر شهر فدراسیون، روز در سخنرانی حال در نگتون یالم لرد 71ص
 (47417 )مرجع: موبسبی اچ.دبلیو 

 استرالیا ملی موزه ی ياهدا کوان ت ياد ر يتصو ص72

 لزيو سات نیو دولتی کتابخانه ی ياهدا کالر مک دروثی ر يتصو ص73

ه كت و گان يرا سوپ ی برا مدرسه های بچه صف میشل( )کتابخانه لز يو سات نیو التی يا کتابخانه توسط شده ه يارا جوجه سوپ ر يتصو 76ص
 (4368H&A )مرجع: هود سام از سی كع 1934، آگوست 2 لز، يو سات نیو شمالی، بلمور دولتی مدرسه نان، 

 است شده ه يارا ( 014028 )مرجع: استرالیا جنگ ادواره ي توسط که کوکودا مسیر در زخمی سرباز 77ص

 است شده کپی ماربو گیل و برنیتا اجازه با که مالبو ادی ر يتصو 81ص

 است شده ه يارا چانگ تور يكو قلب قات تحقی موسسه توسط که چانگ تور يكو کتر د ر يتصو 82ص
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