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استرالیا
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ی زمینکرهموقعیت قرار گیري استرالیا بر روي

مکـره یاسـت در ن يکشور) Commonwealth of Australia(ایاسترال) مشترك المنافع(1قلمرو همسود

ـ دن عیکـشور وسـ    نیمربع وسعت، شـشم    لومتریک 7،686،850کشور با    نیا. یجنوب ،برابـر 6٫4و   باشـد مـی  ای

ـ تانیاز بر1901همسود اسـت و در سـال   ياز قلمروهایکیایاسترال. استرانیتر از ابزرگ اسـتقالل  ریـ کبيای

او . فرماندار کل قـرار دارد ٔکه در آن مجلس کشور و خانه     يشهر کانبرا است، شهر    ایاسترال تختیپا. است افتهی

یطـور رسـم  دوم بـه زابـت یکه در آنهـا ملکـه ال  شودیگفته مایاز شانزده کشور و منطقه مستقل مختلف در دنکیبه هر Commonwealth Realmالمنافع مشتركایهمسود يقلمروها.١
ـ در عمل نخست وزیرا بر عهده دارد، ولایتانیبرباردریندگینمایفاتینقش تشر » فرماندار کل «کشورها   نیدر ا . شودیدولت شناخته م   استیبه عنوان ر   منتخـب در کنـار دولـت و مجلـس اداره     ری

.همسود استيکشورهاهیاتحادٔرمجموعهیهمسود زيقلمروها. امور را در دست دارند
همسودکشور16لیست 

-نیو گرنـاد نـسنت یسـنت و -سیو نـو تسیسنت ک-زالند نو-مانیلسریجزا-کایجامائ-تووالو-ایتانیمتحد برینو پادشاهنهیگپاپوآ -زیبل -باهاما -باربادوس -کانادا-ایاسترال–و باربودا  گوایآنت
گرانادا-ایسنت لوس
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در عمـل  . بـه عهـده دارد    ایدولـت را در اسـترال      اسـت یر 2دوم زابتیملکه ال  یندگیو به نما   یفاتیبه صورت تشر  

نیاز نظـر مـساحت دومـ   ایاسـترال . در دسـت دارنـد  راو مجلس اداره کشور   منتخب در کنار دولت      رینخست وز 

.همسود استيکشورهاهیاتحاديکشور پهناور عضو مجموعه

و دور آن ستیـ نيگـر یبا کشور د یمرز خاک  يکشور دارا  نیا. هستند ایو ملبورن دو شهر بزرگ استرال      یدنیس

ـ از غرب اق،یجنوبمنجمدانوسیآرام، از جنوب اق    انوسیرا از شرق، اق    ـ درنیهنـد و از شـمال چنـد   انوسی و ای

قـاره  نیتـر که کوچکدیآیبه حساب م   هیانوسیقاره اق  یِاصل نیسرزم نیهمچن ایاسترال. استدر بر گرفته   جیخل

.استیدن

تصویري از
ندسوریويالکساندرا مرزابتیالایدوم زابتیال

متحـد و پـانزده کـشور    یلـت کـشور پادشـاه   دوسیرئ) 1926لیآور21ٔزاده) (Elizabeth Alexandra Mary Windsor: یسیبه انگل(ندسوریويالکساندرا مرزابتیالایدوم زابتیال-٢
متحـد، کانـادا ،   یدولـت در پادشـاه  اسـت یدوم به مقـام ر زابتی، ال1952هیفور6پس از مرگ پدرش شاه جورج ششم در . شوندیهمسود شناخته م  يهم با عنوان قلمروها    يمستقل است که رو   

.دیرسیجنوبيقای، پاکستان و آفرالنی، سوزلندی، نایاسترال
.که او صدر حکومت آنان استکنندیمیزندگیینفر در کشورهاونیلیم128از شیبامروز

.به عهده داردزیانگلستان ، لرد مان و دوك النکستر را نيسایکلیصدر همسود ، فرماندار عاليهادر ضمن مقاماو
ـ در طول پنج دهه حکومـت او شـاهد ده نخـست وز   . ومت در جهان را به عهده دارد صدارت حکٔدورهنیتریطوالنلندیدر تا بولیدر حال حاضر پس از شاه بام       او نیمتحـد و چنـد  یدر پادشـاه ری

.همسود بوده استيکشورهاهیاتحادینواحریدر سارینخست وز
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استرالیانشان ملی

توسـط  ینشان ملنیاول. استایکشور استرالینماد رسم) Coat of Arms of Australia(ایاسترالینشان مل

سـپتامبر  19و در ایتانیآن توسط جرج پنجم بر  ینسخه کنون و  شد   جادیا 1908مه   7و در    ایتانیادوارد چهارم بر  

.استفاده شد1912

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Australia_coa.png

نشان ملیطراحی

و کـانگورو و شـترمرغ   اسـت یاستراليهـا الـت یاز ایکیانگریاز شش بخش که هر کدام نمااسترالیاینشان مل 
شده استلیتشکییایاسترال
:اندالتیکه نشان کدام اینشان مليهابخش

نیوساوث ولز ویکتوریا کوئینزلند
استرالیاي 

جنوبی
استرالیاي 

غربی
تاسمانی

صلیب سنت جورج و شیر و 
ستاره

و یتاج شاهنشاه
یجنوببیصل

یک مالتی آبی و تاج
لوله دراز 
استارالیایی

یک قوي سیاه
یک شیر 

قرمز
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پرچم هاي استرالیا

ـ تانیکشور از برنیزمان با استقالل اهم 1901در سال    ایپرچم استرال  یبطـور رسـم  . شـد بیو تـصو یطراحـ ای

پـرچم  . دیرس زابتیملکه ال  زیو ن  ییایاسترال يمقامها بیبه تصو  1954در سال    ایالاستر یمشخصات پرچم کنون  

:استافتهیلینشانه مختلف تشکایرنگ است و از سه سمبل یآبایاسترال

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Australia.svg

ـ ا. اسـت یشمالرلندیو اایتانیمتحده بریپادشاهکه همان پرچم ) Union Flag(نشان واحد  یوابـستگ ينـشان بـه معنـا   نی

.متحده استیپادشاهیبه ساختار سلطنتایاسترال

.همسود استياز کشورهایکیبه عنوان ایکه نشانه کشور استرال) Commonwealth Star(ستاره همسود 

تعـداد  (هـستند  ایاسـترال ندهیو آیفعليو قلمروهاهاالتیاياهکه نشانه) Southern Cross(پایچلیپنج ستاره صورت فلک

).هشت استایاسترالیفعليو قلمروهاالتیا
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:روندیبه کار مایدر استرالزینگریپرچم دنیچند،یبر پرچم اصلعالوه

Australian Aboriginal Flagایاسترالانیپرچم بوم

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Aboriginal-%281x2%29-300.jpg

The Australian Red Ensignاستیاسترالملیيکه نشانهایپرچم سرخ استرال

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Australia1909-%28red%29%20300.jpg

Royal Australian Navyایاسترالییایدريرویپرچم ن

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Australian-White-Ensign-300.jpg
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Royal Australian Air Forceایاسترالیسلطنتییهوايرویپرچم ن

http://www.flagsaustralia.com.au/images/RAAF-1982-300.jpg

The Australian Defence Force Ensignایاسترالیدفاعيرویپرچم ن

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Aust-Defence-Force-300.jpg

Torres Strait Islandersتنگه تورز ریجزاانیپرچم بوم

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Aust-Defence-Force-300.jpg
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The Australian Federal Policeپرچم پلیس فدرال استرالیا

http://www.flagsaustralia.com.au/images/Aust-Federal-Police.jpg

Australian South Sea Islandersدریاي جنوبجزایر پرچم بومیان

http://www.flagsaustralia.com.au/images/ASSI%201x2%20300.jpg

www.takbook.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٩

تاریخ استرالیا

قبل از قرن بیستمتاریخ استرالیا 

می استرالیا می نامند که از قدیمی ترین پیشینه تاریخی بشر نیز به حساب مـی    ساکنین اولیه استرالیا را مردم بو     

گرچه در مورد صحت این قضیه هـیچ مـدرك محکمـی در    .این تاریخ برمی گردد به آخرین عصر یخبندان      .آیند

دسترس نیست،اما گفته می شود نخستین بشري که پا به عرصه وجـود نهـاد،از طریـق انـدونزي کنـونی و از                        

).سال پیش700000(دریا به استرلیا رفتطریق 

يبـرا ا،یجنوب آسیاز مردمان شکارچیمانده، حدود چهل و دو هزار سال قبل گروه  يبر اساس شواهد به جا    

هـا رهیتر نمودند و از راه جز    یجنوب يهانیاندك اندك شروع به مهاجرت به سرزم       وانات،یغذا و شکار ح    افتنی

وارد شدند و سپس بـا پراکنـده شـدن    نزلندیئبه شمال کوکندیوارد مایشمال استرالرا بهایکه آسییهاو کانال 

ها هزار سـال بـدون ارتبـاط بـا      مردمان، ده  نیا. نهادند يرا پا  ایاسترال انیمختلف بوم  لیقبا ا،یدر سراسر استرال  

.اندستهیزنیسرزمنیدر اایمناطق دنریسا

در شـمال  ) Cape York Peninsula(وركیـ پیکزهیشبه جزيدالیم1606در سال هايبار هلندنینخست

. را مشاهده و ثبـت نمودنـد  ایاسترالیو غربیمناطق شمالشتریبعد، بيهارا اکتشاف کردند و در دهه نزلندیکوئ

بـه سـکونت در هلنـدنو    یعالقه چنـدان ودخهايهلند. گذاشترا هلند نو  نیسرزم نینام ا  يآبل تاسمان هلند  

.ماندیدهه بعد دست نخورده باقنیتا چندنیسرزمنیدادند و انشان ن

ناوبر پرتغـالی بـه همـراه جهـانگردان هلنـدي و      . بود که اروپایی ها به سیاحت در استرالیا پرداختند   16در قرن   

کاپیتان جیمز کـوك ،ناحیـه شـرقی    1770در سال .به استرالیا وارد شدندWilliam Dampierراهزن انگلیسی

Newمتوقف شد و بالفاصله قاره را از آن انگلـیس دانـست و نـام    Botany Bayیا را کشف کرد و در استرال

South Walesرا بر آن نهاد.

را اکتـشاف و  ایدر شرق اسـترال یدنیاطراف س  ینواح ،ییایتانیبر انوردیکوك در  مزیج تانیکاپ. م 1770در سال   

و دیرسـ یدنیمسافر بـه حـدود سـ   1350و   یکشت ازدهیبا   1788يجوال 18در   پیلیآرتور ف  تانیکاپ. ثبت کرد 

ـ تانیبريهـا از مستعمرهیکیساوت ولز به عنوان    ویمنطقه با نام ن    نیضمن اعالم ا   آن يخـود بـه فرمانـدار   ا،ی

و نیمحکـوم دیتبعيدوردست و خشک براینیبه عنوان سرزم ایاول به استرال   دیدر د  هاییایتانیبر. شد دهیبرگز
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امـا  . آمدنـد دیـ جدیبه اجبار به منطقه ولـز جنـوب  ه،یمسافران اولشتریبلیدل نیبه هم . کردندینگاه م  نایزندان

.مهاجرت کردنددیجدنیخود به سرزماریاغلب به اختالتهایاگریساکنان د

جمعیت در انگلـیس بـه خـصوص درزنـدان     .،جوزف بنک،پیشنهاد احداث زندان را در استرالیا داد   1779در سال   

نفر زندانی مرد و زن از انگلستان خـارج  750کشتی انگلیسی شامل     11، 1787در سال   .هاي آن خیلی زیاد بود    

اما به زودي به سـمت شـمال و   .مستقر شدندBotany Bayبه استرالیا رسیدند و در 1788ژانویه 26در .شدند

ـ .در آنجا زمین و آب بیشتري در اختیار داشتند        .خلیج سیدنی حرکت کردند    NSWراي تـازه واردان زنـدگی در     ب

براي مقابله با بالیاي طبیعی و چیرگی بـر  .و تا سال ها قحطی و گرسنگی تازه واردان را آزار می داد       .سخت بود 

طبیعت وحشی،راهکارهایی صورت می گرفت که بعدها نخستین مبنـاي افـسانه هـاي قـدیمی مـردم اسـترالیا        

،  1850در سـال هـاي   .دنیا مهاجرانی به سـوي اسـترالیا آمدنـد   در دهه هاي بعدي بود که از دیگر نقاط      .گشت

جمعیت هایی جهت کشف طال به استرالیا آمدنـدو در واقـع ورود آنهـا بـود کـه باعـث شـد اسـترالیا از حالـت                     

تازه واردان اروپایی و غیره،قبیله هاي بومیان را به عقب می راندنـد و در محـل زنـدگی                 .مستعمرگی خارج شود  

.اي کشاورزي و معادن راه اندازي می کردندآنها زمین ه

صـفحات آن را موضـوعات طنز،مـسائل روزمـره و       .در اواخر قرن نوزدهم اولین مجله در استرالیا انتـشار یافـت           

.Banjo PatersonوHenry Lawson:عاطفی خانوادگی،افسانه هاي محلی با قهرمانانی مانند

قرن بیستمتاریخ استرالیا 

اسـتقالل کـشور   . اعطـا کـرد    یاسـ یاسـتقالل س   ایبه استرال  یقانون یط ایکتوریملکه و  ،يالدیم 1900در سال   

ـ قلمرو همسود کیبه عنوان  ایبه بعد استرال   نیاعالم شد و از ا     1901هیدر روز اول ژانو    یبطور رسم  ایاسترال ای

ـ از ا هـا ییایاسـترال . در آمد  ایتانیبر تیتحت حما  يبا حکومت مستقل اما در زمره کشورها       ینیسرزم روز بـه  نی

، ایاسـترال ونیکـه کـانبرا سـاخته شـد ، فدراسـ     1927تا سـال  1901از سال   . کنندیم ادیخود   یعنوان روز مّل  

.کردیموقت کشور قلمداد متختیملبورن را پا

این تـاریخ روز فدراسـیون نامیـده مـی       .،استرالیا به صورت ملتی یک پارچه و مستقل در آمد          1901ژانویه   1در  

،سـربازان اسـترالیایی در   Boerدر جنـگ جهـانی اول و جنـگ    .شود و ساالنه در استرالیا جشن گرفته می شود 

بـه  _پایه هاي اصلی اقتصاد کـشور      _در همین سال ها بود که قیمت گندم و پنبه           .کنار انگلیسی ها جنگیدند   
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یک سوم کارکنان بیکار   1931ل  در سا .شدت کاهش یافت و این براي جامعه نوپاي استرالیا ضربه سنگینی بود           

به بعد اقتصاد اسـترالیا رو  1933با این حال از سال هاي .بودند و فقر و تنگدستی سراسر جامعه را فرا گرفته بود   

در جنگ جهانی دوم نیز سربازان استرالیایی پا به پاي انگلیس در بریتانیا جنگیدند اما بـه هـر                 .به بهبود گذاشت  

بعـد  .ریکا بود که استرالیا را در حمله هوایی ژاپن یاري داد و موجب شکست ژاپن شـد              حال این ایالت متحده آم    

ورود مهـاجران روح تـازه ایـی بـه     .از جنگ جهانی دوم،سیل عظیم مهاجران اروپایی به سمت استرالیا روانه شد      

واد خام به میـزان  دوران بعد از جنگ،دوران رونق استرالیا بود و م       .کشور بخشید و زندگی دوباره از نو سر گرفت        

در .،همراه کشور آمریکا جنگیـد 1965و نیز جنگ ویتنام در سال        Koreanاسترالیا در جنگ    .زیاد مورد نیاز بود   

و همین خود فاکتور مهمی در افزایش قـدرت حـذب کـارگر    .خدمت سربازي در استرالیا اجباري شد     1964سال  

ــري   ــه رهب ــترالیا ب ــدGoughWhitlamاس ــربازا .ش ــذب س ــن ح ــترالیا  ای ــه اس ــام ب ــترالیایی را از ویتن ن اس

درمـانی  _بازگرداند،خدمات ملی و شهریه هاي تحـصیلی را از میـان برداشـت،یک سیـستم خـدمات بهداشـتی            

.رایگان راه اندازي کرد و از حقوق زمین داران بومی حمایت کرد

، نماینـده دولـت   1975نـوامبر    11در  .در آن زمان هیئت دولت در دست سناتورهاي بی کفایـت و خـشن بـود               

او دولت را رها کرد و دولتی را به جاي خود گماشت که نقطـه        .انگلیس در استرلیا اقدام بی سابقه ایی انجام داد        

در انتخابـاتی کـه بعـد برگـزار شـد ،یـک حـذب        .بـود Malcolm Fraserمخالف حذب آزادیخواه،به رهبـري  

قبل از آن یک حـذب تجـاري بـه رهبـري        .از گشت ب 1983حذب کارگري در سال     . آزادیخواه و ملی برنده شد    

Bob Hawkeبه پیروزي دست یافته بود.

ـ »وزلنـد یو نایارتـش مـشترك اسـترال   «و دیجنگایتانیبریاول به عنوان حام    یکشور در جنگ جهان    نیا بـه  ای

ـ . شرکت کرديامروزهیدر ترک یپولیاختصار آنزاك در نبرد گال     در ییایاز شـصت هـزار اسـترال   شیدر مجموع ب

هـا یکشور توسط ژاپنـ نیاز شمال و شرق ایدوم مناطقیدر جنگ جهان. اول کشته شدندیخالل جنگ جهان 

. جنگ به کنار ماندنیاز صدمات اایاما استرال. شدندادهیکشور پنیدر اییکایآمريروهایبمباران شد و ن

استرالیامعاصرتاریخ 

،مردم ایمان خود را به حـذب کـارگر   1990یکاري فراوان در اوائل پس از یک دوره طوالنی رکود اقتصادي و ب      

در مقابل ائتالف محافظه کاري که رهبـر آن  Paul Keatingرهبر این حذب 1996در اوائل.از دست داده بوند
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استرالیا توسط دو سیستم پارلمانی که اسـاس آن از  .شکست خورد )John Howard(نخست وزیر کنونی است

پارلمان فدرال متشکل از    .فدرال،ایالتی،محلی:سه رده دولتی وجود دارد    . گرفته شده ،اداره می شود    پارلمان غرب   

.نمایندگانی که در این پارلمان هستند هیئت دولت را تشکیل می دهند.سناتور و نماینده هاست

تعـداد  .رواج یافـت بود که ایده جمهوریخواهی ،به جاي نماینـدگان ملکـه ویکتوریـا در اسـترالیا     1990در اواخر  

زیادي از مردم به خصوص استرالیایی هاي جوان در یافته بودند که قانون اساسی بریتانیـا بیـشتر از ایـن قابـل      

باعث شد که تغییـر خاصـی صـورت         1999به هر حال رفراندوم     .تحمل نیست و خواهان دولت جمهوري شدند      

.نگیرد

ـ ایو نظـام یاسـ یمتحـده را در امـور س  یت پادشـاه دخالیبه طور رسم ایاسترال 1986در سال    یقانون یط نی

ملکـه بـودن   تیمومیبه تحت قيرأ) آرا%82(تیاکثريبا رأ1999مبرنوا6در هاییایکشور خاتمه داد، استرال 

.کندنییتع» فرماندار کل«شانیبراسیانگلٔدادند وهمچنان ملکه

بـه خـصوص در زمینـه هـاي هنـري      .ی بسیاري بود در نیمه دوم قرن اخیر،استرالیا شاهد پیشرفت هاي فرهنگ        

هنر این دوره با آنچه در قبل می دیدیم تفاوت داشت ،به عنوان مثـال در آن دوره مجـسمه            ... ،ادبیات،سینما و   

مهـاجران  .ها و شمایل جنگی که حاکی از نبرد بودند ،کم طرفدار شده بود و هنر به گونه دیگري ارائه می شـد           

ري نقش داشتند،آنها به همراه خود فرهنگ جدید را می آوردند و همین باعث می شد کـه         نیز در تعدیل آثار هن    

.افسانه ها و هنر آنها با مردم بومی استرالیا ادغام شود و ظاهر دیگري به خود بگیرد

تاریخ بومیان استرالیا

ـ بـه ا انیاز ورود اروپائشیل پها هزار ساکه از ده   شودیگفته م  ایقاره استرال  هیبه ساکنان اول   ایاسترال انیبوم نی

ـ و به زبان انگلایدر استرال ایاسترال انیبوم. اندکردهیم یدر آنجا زندگ   نیسرزم بـا تلفـظ اَب   (Aboriginalیسی

يهـا امـروزه در نوشـته  . شودیگفته مزین) ینیجیاَب اُر(Aboriginesکه به اختصار  شوندیم دهینام) نالیجیاُر

.شودیآن استفاده ميبه جاIndigenous Australianاز یرسم
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ایاسترالانیاز بومییهاچهره

هـزاران سـال دسـت    یکـه طـ  انیبومیساختار زندگا،یاسترال نیمردمان به سرزم   گریو د  دپوستانیورود سپ  با

در ،ينژادو یقوميگروههاگریهمراه با د   انیامروزه، بوم . شد یمانده بود به شدت دچار دگرگون      ینخورده باق 

.اندخود را حفظ کردهیگها و روش زندسنتيو تا حدودکنندیمیزندگایمناطق مختلف استرال

را حدود چهل تا پنجاه هزار سال قبل نـشان  ایزمان سکونت در قاره استرال  نیتریمیکربن، قد  ویراد يشهایآزما

ایجنـوب آسـ    ياز نژادهـا   چکدامیو ه  ایرالاست انیبوم نیب یمیارتباط مستق  یکیژنت يهرچند پژوهشها . دهدیم
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اند که کـم کـم   بودهایساکنان قاره آسيامروزانیباورند که بومنیاما پژوهشگران به اتفاق بر ا دهدینشان نم 

نیمختلف در ايها و گروههاهزاران سال در قالب قوم     یوارد شده و ط    ایبه شمال استرال   ایآس یجنوب یاز نواح 

امـا ممکـن   داننـد یرا هم نژاد مردم هند مـ  ایاسترال انیاز دانشمندان بوم   یگروه. انددهپخش ش  عیوس نیسرزم

.کوچ کرده باشندایبه استرالهیروسیحتایو ایمانند جنوب شرق آسيگریدمناطقاست آنان از 

ـ بوم. اسـت غذا بـوده افتنیشکار و ایمهاجرت به استرالیعامل اصلرسدینظر م به از یگروهـ بـه ایاسـترال انی

قبل  یزندگ وهیش نیا. دینام) Hunter-gatherer(گردآورنده  -یآنها را شکارچ   توانیها تعلق دارند که م    انسان

ییها، تمـام مـواد غـذا   از انسانیکه گروهتمعناسنیها رواج داشته و به ا    توسط انسان  يکشاورز يریاز فراگ 

ـ بومشتریب. ندینمانیتاماهانیو گهاوهیميرجمع آو ایو   واناتیخود را از راه شکار ح      ازیمورد ن  تـا  ایاسـترال انی

در منطقـه خـود   یکوتـاه يهـا و معموالً مهـاجرت اندستهیزیشکل م  نیبه هم  نیسرزم نیبه ا  انیورود اروپائ 

.انددادهیغذا انجام مافتنیيبرا

یتاسمانانیاز بومايخانواده

ـ کرد و هشت سـال بعـد ا  ادهیساوت ولز پویخود را در منطقه ن يروهایکوك ن  مزیج تانیکاپ 1770سال   در نی

منطقه شد چرا که بـا ورود  انیبر بوميادیزراتیمساله باعث تنش و تأث    نیا. شد ایتانیمنطقه رسما مستعمره بر   

چـون  یگونـاگون رداریواگيهایماریشد و ب ردوا ایبه قاره دست نخورده استرال     زین دیجد یستیز يهاگونه نان،یا

بـه  ازیـ نيو کـشاورز يشهرسـاز يبرادپوستانیسپگریدياز سو. منتقل شدیبه جوامع بوم   زیوبا و طاعون ن   

ـ که به آن عادت داشتند دور سـاختند و در ا یینهایرا از زمانیجهت بومنیداشتند و به هم    نیزم راه بـه زور  نی

ـ مند شدند و در جوامـع جد به تازه واردان عالقهزینياریبس انیماما بو . متوسل شدند  زین یبـه کـار و زنـدگ   دی
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میخشونت مـستق زیو ن  رداریواگ يهایماریب وعیش زیو ن  نیکه بر اثر کمبود آب و زم       شودیادعا م . مشغول شدند 

.کاسته شده باشداریآنان بستیفاصله کشته شده باشند و از جمعنیدر اانیبومشتریبدپوستان،یسپ
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ي از آثار هنري بومیان استرالیاانمونه

شدهنسل ربوده

تعـداد  ایاسـترال  دپوسـتان یسف ستم،یسال از دهه هفتاد قرن نوزدهم تا دهه هفتاد قرن ب           کصدیمدت حدود    یط

ـ هـا و  جدا کردند و در نوانخانـه شانیهامختلف از خانوادهلیرا به دال  ایاسترال یاز کودکان بوم   يادیز تحـت  ای

در . انـد افتهیربوده شده شهرت يگروهها امروزه به نسلها نیا. کردند تیترب دپوستیسف يهاخانواده یستسرپر

ـ در پارلمان ا   یمراسم رسم  کیدر   ا،یاسترال ریراد نخست وز   نیکو ،يالدیم 2008هیفور انیـ کـشور، از بوم  نی

.کردیوا شده، عذرخواهبر آنان ردپوستانیسفياز سوبیترتنیکه به ایبه خاطر ستمایاسترال

ي بومیان استرالیاهالهیها و قبگروه

ـ بوميگریتنگه تورس و د   ریجزا انیبوم یکی: شامل دو گروه عمده هستند     ایاسترال انیبوم ایسـاکن اسـترال  انی

ـ آنهـا قبا نیتـر که بزرگ  دهیبه ثبت رس   ایاسترال انیپراکنده از بوم   لهیچند صد قب  . مشهورند نالیجیکه به اَبر   لی

:هستندریز

کـوه اورولـو     یکـ یو در نزد   ایکه در مرکـز اسـترال     ) Pitjantjatjara: یسیبه انگل (چاچارا   چانیپ* 
.کنندیمیزندگ

.سیآليهادر چشمه) Arrernte: یسیبه انگل(آرِنته * 
Luritjaچایلور* 
Warlpiriيریوارپ* 
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بومیان استرالیاتیجمع

مینفر اسـت کـه دو و نـ   ونیلیممیتنگه تورِس در حدود نيهارهیجزانیبا احتساب بومایترالاسانیبوم تیجمع

در قرن هجـدهم     ایتانیتوسط بر  ایاز استعمار استرال   شیمعتقدند پ  یبرخ. شودیرا شامل م   ایاسترال تیدرصد جمع 

بـه  انیـ ذشته از تعـداد بوم دو قرن گیط. ستانفر بودهونیلیمکیهزار تا   صدیس نیسرزم نیا انیبوم تیجمع

کمبود آب و غذا زیخود و ن   يهانیگوناگون و رانده شدن از زم      يهایماریآن ب  یشدت کاسته شده که علت اصل     

است کـه نـسبت بـه    نفر برآورد شده458520برابر 2001سال   يدر سرشمار  ایاسترال انیبوم تیجمع. استبوده

يالتهـا یا. استهزار نفر بوده115حدود 1976در سال نانیاتیجمع. دهدیمانرا نش يادیقبل رشد ز   يسالها

الـت یدو انیتنها در اایاسترالانیاز بومیمیاز نشیرا دارند و بانیتعداد بومنیشتریبنزلندیساوت ولز و کوئ    وین

.کنندیمیزندگ

بومیان استرالیازبان

ـ مامـا بو   استیاسترال یزبان رسم  یسیچه امروزه زبان انگل    اگر هـستند کـه    یمختلفـ  يزبانهـا  يخـود دارا   انی

ـ قبا. ستندیـ همخـانواده ن   ایدن گریمناطق د  يزبانها با زبانها   نیا. ندارد یسیبا انگل  یارتباط انیـ مختلـف بوم   لی

.هستند"يریوارپ"و "يویت"، "چاچاراچانیپ"يآنها زبانهانیتردارند که مهمیمختلفيزبانها

بومیان استرالیامذهب

ـ اهمنیآنهـا بـه خـاك و زمـ    ینشیو بیاند اما اعتقادات مذهببودهافتهیفاقد مذهب ساختار ایاسترال انیبوم تی

معتقد اهایبه عصر روانیبوم. اندبوده یقداست خاص  يدارا هانیسرزم یکه برخ  يابه گونه  استدادهیم يادیز

ـ از هفتاد درصد بوم    شیب هروزم ا. اندشدهیقائل م  یارزش خاص  اهایرو ياند و برا  بوده ـ ا انی کـشور خـود را   نی

ـ یانـدک روانیپزینییمانند بوداگریمذاهب د]. 4[ندارند یخاص نید زیو شانزده درصد ن    نامندیم یحیمس نیب

.دارندانیبوم
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ایی با پوشش بومیتصویري از یک بومی استرالی

بومیان استرالیافرهنگ و هنر
ینقاشـ ياگونـه یپوست درختـ ینقاش. هستند ایاسترال انیبوم یمیقد اریبس يو رقص هنرها   یقیموس ،ینقاش

بـدن و  يبـر رو  ینقاش. شودیانجام م  یپوسته درختان محل   ياست که بر رو    يانقطه یمعروف به نقاش   یسنت

ا،یاسترالانیرقص بوم . ردیگیانجام م  نندما ین یاهانیبا گ  زین یبوم یقیموس.اوان دارد رواج فر  زیها ن صخره زین

.شودیآموزش داده مزینانیبومریآنان بوده که امروزه به غیاجتماعيهانیاز آئیبخش
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مربوط به بومیانمشکالت و انتقادات

. خـت یرا به هـم ر نیسرزم نیا انیزارساله بوم ه نیچند یو فرهنگ  ینظم اجتماع  ایبه استرال  دپوستانیسپ ورود

انـد خـود را بـا جامعـه مـدرن      غذا و شکار عادت دارند هنـوز نتوانـسته   افتنیو   عتیدر طب  یکه به زندگ   انیبوم

وارد شـدند امـروزه از       ایبـه اسـترال    جران،و الکل کـه بـا ورود مهـا         گاریمصرف س . ندیکامًال منطبق نما   ایاسترال

بـر  ایحکومـت اسـترال  اسـت یتا چند دهـه گذشـته، س  گر،ید ياز سو . ندیآیبه حساب م   انیمشکالت عمده بوم  

شـود ینمدهیدینیقواننیاگرچه امروزه چن. اندگرفتهیقرار مضیمورد تبع  انیاست و بوم  بوده دینژاد سف  تیاولو

در . ادغـام شـوند  ایاسـترال یدر جامعه چند فرهنگـ ها،تیاقل ریسا يکامالً همپا  اندنتوانستهانیاما هنوز هم بوم   

تنهـا چهـار   . کننـد یمـ  یشهرها زنـدگ   هیها و حاش  پل ریخانمان در ز   یب انیاز بوم  ییهابزرگ، دسته  يشهرها

ـ انیـ شـدن در بوم    یاحتمال زندان  زانیدارند و م   یدانشگاه التیتحص نانیدرصد ا  ـ  برابـر ازدهی گـر یاز د شیب

يکشور را که برگرفته از نامهانیاز اییهانام بخش  ایولت استرال د ان،یبا تالش و اصرار بوم    . هاست یائیاسترال

.بودنددهینامرِسیآن را آانیاست همانند کوه اورولو که اروپائآنها برگرداندهیاند به نام بومبودهییاروپا

تصویري از یک بومی استرالیایی در حال نواختن یک ساز محلی در مراسم جشن
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یر مرد بومی استرالیاییتصویري از یک پ

تصویري از یک بومی استرالیایی در حال پرتاب بومرنگ
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ي استرالیاجغرافیا

ـ آیقاره جهان به حـساب مـ  نیترمربع مساحت، کوچکلومتریکونیلیم6/7با  هیانوسیاق ایایاسترال ایاسـترال . دی

جداکننـده  يو شرق آن را رشـته کوههـا  ایترالاسیآن را فالت غرب   یغرب هیناح. هموار است  باًیو تقر  ینیسرزم

. اسـت از سکنهیآن خشک و خالشتریکه بفتهقرار گريپست و هموار  نیدو، سرزم  نیا نیو ب  دهدیم لیتشک

-15نقطـه آن  نیمتر ارتفاع دارد و پـست تـر  2228است که یدر کوهستان برفياقلهاینقطه استرال  نیبلندتر

از دو هـزار و  شیاسـت کـه بـ   نـگ یرود دارلایرودخانـه اسـترال  نیبلنـدتر . قرار داردریاِاچهیمتر است که در در   

ـ در نهااسـت یرود بـزرگ استرال    نیکـه دومـ    يبه رود مورا   وستنیرود با پ   نیا. اردطول د . م. هفتصد ك  در تی

.زدیریمیمنجمد جنوبانوسیبه اقایکتوریجنوب و

جهان بـه  یخشکنیکهنتریشناسنیآرام واقع شده، از نظر زمانوسیبزرگ در اقيارهیکه همچون جز   ایاسترال

از شـمال تـا      یاصـل  نیسـرزم  يدرازا. کندیهند جدا م   انوسیرا از اق   یآرام جنوب  انوسیاق ایاسترال. دیآیشمار م 

مـرز دارد کـه   لومتریک25760ایاسترال. تاسلومتریک3782آن از شرق به غرب       يو پهنا  لومتریک 3134جنوب  

.استیا مرز آبتمام

.استبومستیاز لحاظ زایکشور در دننیترگونه متنوع755با داشتن ایکشور استرال

حیوان بومی استرالیاتصویري از یک کوآال
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ی استرالیاشناسمردم

نفـر در هـر   6,2یو بـا تـراکم نـسب   . اسـت نفـر بـوده  20007310-2008هیژوئيبه سرشمار ایاسترال تیجمع

ـ کرانـه جنـوب شـرق ا   . باشدیتراکم در جهان را دارا م زانیارقام م  نیترنییاز پا  یکیمربع،  لومتریک کـشور  نی

چهـارم  کیساوت ولز و وینالتیدر اشورکتیسوم جمعکی. نقاط داردرینسبت به سا  يشتریب یتیتراکم جمع 

قهیدر هر دو دق  باًیاست و تقر   221,1در سال    تینرخ رشد جمع   نیانگیم. برندیبه سر م   ایکتوریو التیدر ا  گرید

.شودیکشور متولد منیدر ادینوزاد جدکی

ـ زده شدهنینفر تخم  ونیلیم میحدود ن  ایاسترال انیبوم لیکـل کـشور را تـشک   تیـ درصـد جمع میاند که دو و ن
.دهندیم

رایج در استرالیاادیان و مذاهب

کردنـد،  دیرینه و بدوي خود پیروي مـی ی این سرزمین از آیینتا پیش از ورود اروپاییان به استرالیا، مردمان بوم

مسیحیت را اروپاییـان بـه اسـترالیا آوردنـد و بـا آغـاز       . اندگرویدهمسیحیتولی امروزه برخی از این بومیان به

بیستم، با مهـاجرت  در سده. هاي گوناگون مسیحیت، در آنجا به فعالیت پرداختنداین سرزمین فرقهبهمهاجرت

،اسـالم ،بـودایی هـا و ادیـان  ، آیـین خاور میانـه وهندها از چین، آسیاي جنوب شرقی،شمار اندکی از آسیایی

مـذهب آزاد بـوده و   در استرالیا دین از حکومت جدا بوده و طبق قانون، دین و. به آن راه یافتندبهائیویهودي

هـا  اسـترالیائی ٪70، بـیش از  2001در سـال  . کندتواند آئینهاي ویژه دینی خود را آزادانه پیگیريهر کس می

بودیسم و اسالم نیز هـر یـک بـا   . اندچ آئینی نبودهنیز پیرو هی٪15بیش از اند وخود را مسیحی معرفی کرده

.اندهاي بعدي قرار داشتهکمتر از دو درصد، در رده

ي موجود در استرالیانژادها

کـه بـا نـام      ایاسترال انیبوم. استها بوده از انسان  ییگروهها ستگاهیز ش،یاز دهها هزار سال پ     ایاسترال نیسرزم

Aboriginals  افـراد در حـدود چهـل    نیاجداد ا  رودیگمان م . هستند ایاسترال یمیکنان قد سا شوندیشناخته م
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کاسـته  جیبـه تـدر  ایاسـترال انیبومتیجمعاز. مکان مهاجرت کرده باشندنیبه اایاز جنوب آسشیهزار سال پ 

ـ مردمـان ا . دهنـد یملیرا تشکایاسترالتیاز جمع یبخش کوچک  ان،یشده و امروزه بوم    يکـشور، گروههـا  نی

ـ تالیاهـا، يرلندیاها،يو اسکاتلند  هایسیشامل انگل  شتریکه ب  باشندیم انییاز اروپا  یمختلف هـا، يها،هلنـد ییای

.و افغانها را نام بردانیرانیاها،يهندها،یژاپنها،ینیچتوانینژادها مگریاز د. شوندیها میو پرتغالهایونانی

استرالیازبان و خط

در آن وارد زین ایاسترال انیبوم يهااز واژه  یاست که برخ   ییایاسترال شیبا گو  یسیان انگل کشور زب  یزبان رسم 

ـ تالیماننـد ا گـر یديزبانهـا . در لهجه مناطق مختلـف وجـود دارد  ینامحسوس اریاختالفات بس . استشده و ییای

.استجیرااریمهاجران بسنیدر بزینینیچ

ـ ا.شـود یسخن گفته مـ ایاست که در استرال   یسیگلفرم از زبان ان    کیییایاسترال یسیانگل ـ فـرم از انگل نی یسی

.به وجود آمدایو هنگام به وجود آمدن استرال1788و در سال ییایتانیبر

) اسـت ییایاسـترال یسیـ منحصرا متعلق بـه انگل outback،The Bushمثال کلمات (در آوا،کلماتییهاتفاوت

.شودیمشاهده میسیزبان انگليهافرمگریفرم و دنیانیب

و حکومتاستیس

است و   3مشروطه یحکومت پادشاه  يمشترك المنافع که دارا    ياست که از مجموعه کشورها     يکشور ایاسترال

ـ آیبه حساب مـ    زیکشور ن  نیدوم ملکه ا   زابتیملکه ال  یعنیریکب يایتانیبر یمقام سلطنت  نیباالتر نیجانـش . دی

نیـی کـشور را تع نیايالتهایا اندارانبه نوبه خود فرم    زین ياست که و   ایرالکشور فرماندار کل است    نیملکه در ا  

برخـوردار اسـت امـا در عمـل شـخص      یفراواناراتیاز اخت،یهرچند فرماندار کل بر طبق قانون اساس     . کندیم

لیو دولـت را تـشک   شـود یانتخاب م  کیدموکرات ندیفرآ کییاست که ط   رینخست وز  ایاول در استرال   ییاجرا

دهدیم

). اسـت "مـشروط "کـه  بل(ستیـ قدرت پادشاه مطلـق ن ) يبر خالف حکومت استبداد(است که در آن یاز حکومت پادشاه ینوع 'مشروطه یپادشاه. ٢
از یزانینوع حکومت منیا.دارد) خواصایعوام يهامانند مجلس(یاداره کشور نهاد انتخابيبوده و برایقانون اساسيمشروطه دارایحکومت سلطنت

.شودیمجادیا،یپادشاهيهاانقالب در حکومتایرا در خود دارد و معموالً در اثر رفرم ییو قانون گرایدموکراس
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نفرات انتخاب شده را در    نیشتریکه ب  یحزب سیرئ. کنندیمجلس را انتخاب م    ندگانیمردم ابتدا نما   ا،یاسترال در

رشـاخه یاز سـه ز ایدولت اسـترال . شودیدولت منهیکابلیمسئول تشکریعنوان نخست وزمجلس داشته باشد به 

.ییو قضاییاجرا،يقانون گذار:شودیملیتشک

ازدهیـ کشور در دست داشت و جان هوارد به مـدت     نیقدرت را در ا    برالیحزب ل  2007تا نوامبر    1996سال   از

برگزار شد حزب کـارگر توانـست   2007در انتخابات فدرال که در نوامبر سال   .کشور بود  نیا ریسال نخست وز  

دیجدریان نخست وزحزب به عنو نیا سیراد رئ  نیکو بیترت نیرا شکست دهد و به ا      برالیخود حزب ل   بیرق

ـ پـس از کنـاره گ  2010در ماه ژوئـن سـال       .دولت شد  نهیکاب لیمسئول تشک  ایاسترال راد از مقـام  نیکـو يری

نخـست  نیحزب کارگر را بر عهده دارد توانست به عنوان نخستتیکه رهبرالردیگایخانم جول،يرینخست وز 

.ردیبگستزمام امور را به دایزن استرالریوز

و خـدمت در  تیعـضو يوجود نداشـته و افـراد بـرا    یعموم فهیخدمت وظ  يبرا ياجبار چیه ایاسترال در کشور 

.کنندیمافتیها حقوق درشغلریارتش مثل سا

:اند ازعبارتایعمده استرالاحزاب
ایاسترالبرالیحزب ل

http://www.sueboyce.com.au/images/logo%5B1%5D.jpg

کـه از سـال   اسـت یفعـال و قدرتمنـد در کـشور استرال    ياز حزبها  یکیایاسترال برالیل حزب
حزب راسـت گراسـت و رهبـر     نیا. کشور را در دست دارد     نیدولت فدرال ا   تیحاکم 1996

.استایحزب، حزب کارگر استرالنیایاصلبیرق. باشدیآن، جان هوارد م
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ایحزب کارگر استرال

http://www.alp.org.au/CMSTemplates/ALPSite/resources/images/template/logo.png

ـ ایکـارگر اسـترال  حـزب  ـ اِلياِای ـ بـه انگل (یپ ) Australian Labor Party (ALP: (یسی
شـده و    سیتأسـ  1891حـزب در سـال       نیا. استیکشور استرال  يگراحزب چپ  نیتربزرگ

يالدیمـ  2007سال  تا اواخر    1996از سال   . دیآیبه حساب م   زین ایحزب استرال  نیتریمیقد
حکومت را در دست داشت، حـزب کـارگر بـه عنـوان      ایترالاس برالیکه حزب ل   یو به هنگام  

ـ رهبر ا . بود هیدولت سا  يداشت و دارا   تیدر برابر دولت، فعال    ونیسیاپوز حـزب از سـال      نی
راد نیاز او کـو شیبر عهده دارد پزیرا نایاستراليریوزاست که نخست   الردیگ ایجول 2010

Kevin Ruddمقام ر ا برعهده داشتنیا.
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ایانتخابات در استرال

ـ فدرال است که بـر پا یحکومتستمیسيمستقل، داراهیو ناحالتیمتشکل از هشت ا    ایاسترال کشور ـ فعالهی تی

ات به دو گروه انتخابـ یبه طور کل توانیرا م  ایانتخابات استرال . شودیفدرال اداره م   ندگانیاحزاب و انتخاب نما   

کشور اسـت    نیدر ا  يریگ يرا دادیرو نیترمهم ایانتخابات فدرال استرال  . کرد میتقس یالتیفدرال و ا   ایيکشور

در ایانتخابات فـدرال اسـترال  نیآخر. شودیمریدولت و انتخاب نخست وز  نهیپارلمان و کاب   لیکه منجر به تشک   

.شدایالحزب کارگر استريروزیبرگزار شد که منجر به پ2007نوامبر 

اینتخابات فدرال استرالا

سـاز و  میگـروه تـصم  /بار و هدف مشخص شـدن چهـار فـرد   کیمعموالً هر سه سال ایفدرال استرال  انتخابات

:استریکه شامل موارد زردیگیمهم کشور انجام مییاجرا

ایاستراليمجلس سناياعضا. 1

ایاسترالندگانیمجلس نماياعضا. 2

ایاسترالریزنخست و. 3

دولتنهیکاب. 4

ـ و به تبع آن نخست وزایاسترالندگانیمجلس نما  ياعضا انتخـاب  کبـار یبـه طـور متوسـط هـر سـه سـال       ری

ـ برگز کباریهر شش سال     ایاسترال يسنا ياعضا. شوندیم ـ بطـور  نیبنـابرا . شـوند یمـ  دهی ـ در مکی ـ انی کی

نـدگان و مجلـس سـنا    یمجلـس نما رنـده یدربرگيت بعـد  و انتخابا  ندگانیانتخابات تنها محدود به مجلس نما     

.دندیهر دو مجلس را برگزيدهندگان اعضايرا2007در انتخابات . شودیم

در استرالیايریگيرانحوه

يریـ گيو عموماً شش هفته پـس از آن کـار را  شودیاعالم مرینخست وزيانتخابات معموًال از سو    يبرگزار

دادن در همـان  يتنها مجاز به را    هیدهندگان هر حوزه انتخاب    يرا. ردیگیانجام م  آخر هفته  لیروز تعط  کیدر  

دو ایـ کیافراد بسته به نوع انتخابات . موجود استهیخابانتيهادر حوزه  ینام هر فرد در فهرست    . حوزه هستند 

حوزه  يداهایاندنام ک . کنندیم افتیمجلس سنا در   ياعضا زیو ن  ندگانیمجلس نما  ياعضا دنیبرگز يفرم برا 

.در فرمها موجود است) به احزابیدر صورت وابستگ(همراه حزب وابسته شان هیانتخاب

www.takbook.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٢٧

در حـوزه وجـود   ینـدگ یمثًال اگر پنج نـامزد نما    . کندیمورد نظر خود را با شماره مشخص م        يهانهیفرد گز  هر

ـ هر فرد با. مشخص کنديه بندرا با شمارهانهیتمام گز  اینفر، چند نفر     کیتواندیدهنده م  يدارد را  بتوانـد  دی

دنیدر صورت نرسـ   . را به دست آورد    مجلسیرا کسب کند تا کرس     هیحوزه انتخاب  يدست کم پنجاه درصد آرا    

.رسدیبه نفر اول مينفرات مشخص شده بعدازیبه حد نصاب، امت

موجـه در انتخابـات   لیبدون دلطیواجد شرايمعنا که اگر فرد  نیبه ا . است ياجبار ایدر کشور استرال   انتخابات

را  گریمحل د  کیشرکت در انتخابات در      يتقاضا تواندیاما فرد م  . شودیمواجه م  ينقد مهیشرکت نکند با جر   

خـود را روز بعـد بـه اداره پـست     يرا توانـد یمـ  ،يریگ يفرد در صورت شاغل بودن در روز را        نیهمچن. بکند

.دهدلیتحو

ایاسترالیالتیانتخابات ا

و تنـاوب انتخابـات   یانتخاباتستمیس. استندگانیو پارلمان نما   یدولت محل  يدارا ایاسترال يالتهایاز ا  کیهر

ـ پارلمان اا،یاسترال ندگانیهمانند مجلس نما  . مستقل است  التیدر هر ا   ـ یترکالـت یهـر ا یالتی نـدگان یاز نمایب

.دهدیملیرا تشکالتیایدولت محلروزیحزب پ. مستقل استایوابسته به احزاب گوناگون 
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در استرالیامالیات

مگر اینکه مانند اکثـر کارمنـدان اسـترالیا مالیـات بردرآمـد      , بردرآمد در استرالیا کاري نسبتا پیچیده است مالیات

اگـر  . بپـردازیم , )مالیاتی که هم زمان با کسب درآمـد پرداخـت مـی گـردد        (PAYEخود را از طریق سیستم      

بـراي  , این نـوع مالیـات  .نمی شویدPAYEمشمول پرداخت مالیات برحسب سیستم , تیدداراي شغل آزاد هس  

, دالر باشـد و داراي مـشاغلی مثـل تجـارت    999افرادي قابل اجراست که ساالنه درآمد یا حقوق آنان بیش از         

). قرار نمی گیرندPAYEاین مشاغل تحت پوشش سیستم . (کشاورزي یا معدن کاوي باشند

دولـت اسـترالیا    , 1985درسـال   . ماهه پرداخت می گـردد    3توسط شاغلین آزاد به صورت اقساط       , موقتی مالیات

که اگـر اموالتـان را بفروشـید یـا       , بدین صورت . سیستم مالیاتی جدیدي را به نام مالیات بر سرمایه معرفی کرد          

دارایی هـایی کـه در      . دخواهید ش  ایهمشمول پرداخت مالیات بر سرم    , مبلغ مهمی را در سال مالی دریافت کنید       

: معرض مالیات بر سرمایه قرار می گیرند عبارتند از

دالر ارزش دارد؛ 100دارایی هاي شخصی اي که براي سرگرمی استفاده مـی شـوند و خریـد آنهـا بـیش از       -

. سکه یا عتیقه جات, جواهرات, کلکسیون تمبر, مثل آثار هنري

که براي سرگرمی و به طور شخصی اسـتفاده    ) مین یا ساختمان  غیر از ز  (دارایی هاي شخصی قهرست نشده       -

. دالر است؛ مثل مبل راحتی5000می شوند و ارزش هر کدام بیش از 

. سهام ها و اموال غیرمنقول؛ مثل خانه ییالقی: دارایی هاي دیگر عبارتند از-

وط به مـسائل آموزشـی اسـت     که مرب  HECSاما مالیات   ,هرنوع آموزش دراسترالیا برعهده دولت است      مالیات

دولت محلی معمـوال متـصدي یـک        .دالر دارند 26/ 403براي کسانی درنظر گرفته شده است که درآمد بیش از         

مـثال بـراي کـسب    .استان یا ناحیه است و مسئول تهیه و ابقاء تسهیالت و ایجاد امکانات ورفاه عمـومی اسـت         

به دولت محلی ارایـه شـوند و جلـسات فراوانـی از سـوي      تقاضانامه ها باید , جوازساختمان و یاتوسعه ساختمان  

.دولت محلی در مورد موضوعاتی مثل برنامه ریزي و توسعه منطقه اي براي عموم برپا می گردد
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طرز اداره کشور

17مجلـس  . را بـر عهـده دارد  یکار وضع قانون در شهر و محـدودة دولتـ    ایاسترال تختیپا يمجلس قانونگذار 

و نـدرا ینیاز مولونگلـو، گ    انـد سه محدوده عبارت   نیا. شوندیانتخابات از سه محدوده انتخاب م     عضو دارد که با     

يمجلس قانونگذار  يتوسط اعضا  رینخست وز . کنندیهفت، پنج و پنج عضو انتخاب م       ب،یکه به ترت   ندابالیبر

)MLA ( جـون   ر،یـ وزستنخـ  يبـه رهبـر    ای، حزب کارگران اسـترال    2004در انتخابات سال    . شودیانتخاب م

.دادلیرا تشکACTتیدولت اکثرنیاولرا بدست آورد و یاز هفده کرسیاستانهوپ نه کرس

مـسئول  هیسـرما یحـزب ملـ  ،یتیریمـد طـۀ یدر ح. داردریتـأث ACTبر دولـت  يتا حدود  ایاسترال یمل دولت

ـ برخوردار اسـت و با یملتیکه از اهمباشدیو توسعۀ کانبرا ميزیربرنامه ـ دبـا دی فنیو نـوع تفکـر گـر   دگاهی

یعـ یبه پـارك طب لیرا تبدگرددیمحسوب میجزو اموال عموم شانیکه مالک  یداشته باشد و مناطق    یهمخوان

را بـا اسـتفاده از   نکـار یو ا داردیکنترل مجلس را در دستان خود نگـه مـ          يتا حدود  زین یدولت مل . کانبرا کنند 

اسـت و   ACTاساسـنامه    ،یپارلمان مل  نیقوان. دهدیانجام م  1988در سال    ایاسترال تختیمقررات محدودة پا  

.کندیدر مجلس اعمال ميرا بر قانونگذارییهاتیمحدود

انـد در دادگـاه   مرتکـب شـده  یکه جرمـ یمردم. کندیبرقرار م االتیا یرا در تمام   تیامن ا،یفدرال استرال  سیپل

در بـاز  هایزنـدان . شـوند یمحاکمـه مـ  ایاسترالیدادگاه عالباشد، درنیو سنگدیو اگر جرائم شد  ایاسترال هیصلح

يبـرا نیوجود ندارد، محکـوم ACTدر یدانکه زنییو از آنجاشوندیم ينگهدار ACTداشتگاه بلکونن در    

ـ مثـل د ییدادگاهها. شوندیفرستاده مNSWساوت ولذا ویبه ن تیگذراندن دوران محکوم   محاکمـات و  وانی

.پردازندیو اختالفات روزمره مردم مییجناریبه موضوعات غایالدادگاه خانوادة استر

اقتصاد

به علـت نـرخ   . باشدیم8/4٪یاست که کمتر از نرخ جهان     8/2٪ایدر استرال  يکارینرخ ب  2006هیژوئ خیتار از

ایسـترال بـزرگ ا يشـهرها انیـ ساکنان کانبرا در م    ،ییایو سطح درآمد مناسب هر شهروند استرال       يکاریب نییپا

در ایدالر اسـترال 120850کـانبرا  نیسـاکن یهفتگمتوسط درآمد ناخالص . درآمد متوسط را دارا هستند نیشتریب

، 2005مـسکن در کـانبرا از ژوئـن    نـۀ یمتوسـط هز .اسـت ایکل اسـترال يبرا104310با متوسط درآمد    سهیمقا
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ـ اجارة مسکن در کـانبرا ب نۀیزمتوسط ه. استیدنیاز ملبورن و س ترنییدالر بوده که پا    352500 ریاز سـا شتری

اسـت کـه   دالر در هفتـه بـوده  320در کـانبرا  2006خانۀ سـه خوابـه در ژوئـن      کیاجارة   نهیهز. است االتیا

.دارداالتیاریمراکز سانیمقدار را در بنیباالتر

ـ تول1/26٪و دفاع است کـه      یدولت تیریشهر مد  یاصل صنعت نیرا تـأم 2003-2004در یناخـالص داخلـ  دی

ـ کارفرما. استکار کانبرا را بکار گرفته     يروین 40٪و   کندیم در کـانبرا، پارلمـان و   یبخـش عمـوم   یاصـل  انی

یدفـاع ياز قـوا يتعـداد . باشندیو خزانه میبازرگانیروابط خارج  ،یمثل سازمان دفاع، مال    یدولت يسازمانها

ـ که HMAS Harmanاند، بخصوص کانبرا مستقر شدهیکیدر نزدایاسترال ـ مرکـز ارتباطـات در  کی ییای

ـ که نزد رنیبا ریقا ینظام گاهیپا. استشده لیمهمات چند منظوره تبد    ياست و به مرکز نگهدار     ينهـا یزمکی

ـ ایفرودگاه واگذار شـد، ولـ   نیکانبرا بود، به مسئول    یالمللنیفرودگاه ب  يپروازهـا يهنـوز هـم بـرا   گـاه یپانی

و بهداشـت، سـاخت مـسکن        یخـدمات امـالك و تجـارت، خـدمات عمـوم          . رودیبکار م  RAAFیخصوص

ـ ا يصـنعت جهـانگرد   . هستند ایاسترال يمهم اقتصاد  يهاوآموزش و پرورش از شاخص     رونـق   زیـ کـشور ن   نی

ـ ازییبهار و پا. رددايادیز ـ و نماباسـت یزاریکـشور بـس  نی ,Floriade(کـانبرا  اهیـ سـاالنه گـل و گ  شگاهی

Canberra (شودیکشور محسوب منیایاصليهااز جاذبهیکی.

مراکز تجاري و خرید

يشـهرها نیتریقابل زندگانیدر م.استيو کشاورزیبر بازرگانیبا اقتصاد متکافتهیتوسعه  يکشور ایاسترال

ــبــه گــزارش اکونوم2008جهــان در ســال  ــ،آدالپــرت چهــارمدوم،ست،ملبورنی نهــم یدنیهفــتم و ســدی

ـ ا. پنبه، غالت و گوشت اسـت      شکر،ین ایاسترال یمحصوالت اصل .بود ـ  ادنکـشور معـ    نی يشـرکا . دارد یفراوان

بنا بر گزارش بانک . هستندکایمتحده آمراالتیازیو ن  ایدر آس  یژاپن و کره جنوب    ن،یچ شتریب ایاسترال یبازرگان

اسـت   رار داشتهدر رده پانزدهم جهان ق  GDPاییناخالص داخل  دی، از نظر تول   2005کشور در سال     نیا ،یجهان

2006در سـال  یاز نظر شاخص توسعه انـسان ایتوسعه سازمان ملل متحد، استرال   هبر اساس گزارش برنام    زیو ن 

.دیآیبه حساب مایدنافتهیکشور توسعه نیسوم

ـ مرکـز خر   121جهان با داشتن     دیدارنده مراکز خر   نیبزرگتر لدیوست ف  يگروه تجار  ـ در کـل دن   دی در رتبـه  ای

.داردينخست جا
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Knox City shopping Centre

بالغ یمجتمع با مساحت   نیا. شهر ملبورن واقع شده است     یدر حومه شرق  » ناکس و ناکس اوزون   « دیمرکز خر 

.رودیبه شمار میجنوبمکرهیدر ندیمرکز خرنیفروشگاه بزرگتر350متر مربع و دارا بودن 142٫674بر 

Wantirna Southدر منطقـه  Burwoodو بزرگـراه  Stud Roadابانیسنتر در مجاورت خنگیشاپناکس

و شامل ساختمان چهـار طبقـه   افتیشیگشا1977نوامبر سال   9خیدر تار  دیمرکز خر  نیا. است دهیواقع گرد 

.باشدیفروشگاه ميادیتعداد زنیدوقلو و همچنيهانمایو س»ریما«

:باشدموارد زیر میمرکز شاملنیعمده ايفروشگاهها

Myer, Coles, Kmart, Target, Lincraft, Harvey Norman Dick Smith Electronics

PowerHouse, Borders Books and Music, Toys R Us, Rebel Sport, JB Hi-Fi, Virgin

Music, Blockbuster Video

,McDonalds, Red Roosterاز جملـه  » فـست فـود  «شـعبه  نیچنـد يدارانیهمچنـ میمجتمع عظنیا

Nando's Subway, Krispy Kreme KFC , وHungry Jack'sباشدیم.
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»تیگنیفونت«لدیوست ف

ملبـورن  یباشـد کـه در حومـه جنـوب شـرق     یم» نارورن«در منطقه يدیمرکز خر»تیگنیفونت«لدیف وست

نیکـره زمـ  یجنوبمکرهیدر ندیمرکز خرنیو بزرگترنیدوم»یتیناکس س«قرار گرفته است و پس از       ایاسترال

. رودیبه شمار م

را به خـود اختـصاص داده   زدهمیوده و از جهت تعداد فروشگاهها رتبه س     فروشگاه ب  316يدارا دیمرکز خر  نیا

. شـد  يداریخر 1990در سال    »لدیوست ف «يو توسط گروه تجار    سیتاس 1970در سال    »تیفونتن گ «. است

ـ ا ـ فروشـگاه زنج نیچنـد يمرکـز دارا نی Kmart, Coles, Safeway, BiLo, Big Wاز جملـه  يارهی

Target, Aldi ـ وید«يارهیـ طبق قرارداد منعقـد شـده، فروشـگاه زنج   . باشدیفروشگاه متنوع م316بهمراه دی

. افتیخواهد شیمتر گشا12¸500بالغ بر یبا مساحت2012تا 2008يسالهانیب» جونز

ـ ایحـ یتفرياز قـسمتها یکـ ی از جملــه، یمتنـوع ينـام دارد کـه از فروشـگاهها   ) The Street(مجتمـع نی

. استافتهیلیتشک... متعدد و ياهانمیکافه، س،یکتابفروش

ـ مرکـز خر نیگسترش ايبرنامه ،»یسیک«انجام گرفته با شهردار شهر يهایزنیرایدر پ2007ماه اوت   در دی

ـ وید«یسـاختمان دیبه طرح جدتوانیکه از جمله م  دیرس بیدالر به تصو   ونیلیم ستیمعادل دو  يبا بودجه    دی

. نمودشارهادیجديخودرونگیپارک1200جادیو افروشگاه110سی، بهمراه تاس»جونز

ـ دل. شودیگفته م ) دیمرکز خر (» مال» «سنتر نگیشاپ تیگ نیفونت«يبجا اغلب ـ ا ينامگـذار  لی مرکـز بـه     نی

.آن بوده استيوجود چند فواره آب در محل درب ورود»تیگنیفونت«
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Westfieldپاراماتالدیوست ف:

يمرکز توسط گروه تجارنیا. واقع شده استیدنیدر منطقه پاراماتا در شهر س» Westfield« دیخرمرکز

.استباشد و در پنج طبقه مجزا بنا شدهیمتر مربع م139٫000بایمساحت آن تقر. گرددیاداره ملدیوست ف

و از جمله نیسوم. باب مغازه بوده است503مرکز نیاي، تعداد کل فروشگاهها2006آمار سال طبق

»تیفونتن گ« لدیو وست ف» Knox City Centreسنتر یتیناکس س«بعد از ایاسترالدیمراکز خرنیبزرگتر

. دیآیهر دو در ملبورن بحساب م

بشمار ایاسترالدیمرکز خرنیو بزرگترنیدوم» Bondi Westfieldيبندالدیوست ف«بعد از دیمرکز خرنیا

يمرکز تجارنیدر ادیخريغرفه هاشیو افزاشتریبيفضاجادیانجام شده باعث اریاخيهایبازساز. رودیم

نیاکهیشهروندان قرار دارد، بطورلرفاه حايبرایعمومهینقليسهایسرود،یدر خارج از مرکز خر. شده است

. متصل استیدنیشهر سيز به قطارهامرک

نمایبه ساختمان سيورود. شديمکان راه اندازنیدر انمایسيبراییساختمان مجزا2006ژوئن سال 22در

.باشدیمریطبقه چهارم امکان پذیو ساختمان داخل»تسگرادیف« ابانیخقیاز طر

شوند که شامل سه سالن یمدهینام» Greater Unionونیونیتریگر«در مجموع نمایسيسالنهانیا

Gold Class ،سالن تاتر کیGMAXسه شعبه مک نیهمچن. باشدیمیعمومينمایو هفت سالن س

.باشندیساختمان فعال منیدر ازیدونالد ن

http://images.whereilive.com.au/images/uploads/2009/11/20/7289785a678d3caec5a612295821beaa_resized.JPG
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Southland Shopping Centre

مرکز شهر ملبورن واقع شده است، يلومتریک16که در » ساوث لندلدیوست ف«ای» ساوث لند«دیخرمرکز

.دیآیبه شمار مCheltenhamمنطقه يتجاريمجتمع هانیاز بزرگتریکی

در شهر ملبورن و يمرکز تجارنیرممتر مربع از نظر وسعت چها128٫000بالغ بر یمجتمع با مساحتنیا

تعداد فروشگاه را در نیشتریمرکز بنی، ا»پاراماتالدیوست ف«بعد از . باشدیمایمرکز در کل استرالنیپنجم

.داده استيخود جا

»جانکشنيبندا«لدیفوست

ـ ا. قرار دارد» جانکشنيبندا«بنام یدنیاز شهر سيدر منطقه ا » جانکشن يبندا لدیف وست« ـ مرکـز خر نی دی

ـ مرکـز خر نیمتر مربع از لحـاظ وسـعت دومـ   135¸000معادل   یساوث ولز و با مساحت     وین التیدر ا  بـشمار  دی

بـشمار  ایمرکـز در اسـترال  نیاولانفروشگاه بعنو504مرکز با نیدر حال حاضر از نظر تعداد فروشگاه، ا       . دیآیم

.رودیم

فروشگاههشمارمحلمرکزرتبه
1Westfield ParramattaParramatta, New South Wales525
2Westfield SouthlandCheltenham, Victoria487
3ChadstoneEast Malvern, Victoria482
4Westfield MirandaMiranda, New South Wales482
5Westfield Bondi JunctionBondi Junction, New South Wales450
6Highpoint Shopping CentreMaribyrnong, Victoria400
7Westfield ChermsideChermside, Queensland391
8Knox City Shopping CentreWantirna South, Victoria360
9Westfield PenrithPenrith, New South Wales348
10Westfield LiverpoolLiverpool, New South Wales342
11Erina FairErina, New South Wales330
12Westfield HornsbyHornsby, New South Wales326
13Westfield MarionMarion, South Australia322
14Westfield Fountain GateNarre Warren, Victoria316
15Westfield Garden CityMount Gravatt, Queensland312
16Castle TowersCastle Hill, New South Wales311
17Canberra CentreCivic, Australian Capital Territory310
18Centro BankstownBankstown, New South Wales303
19Pacific FairBroadbeach, Queensland300
20Westfield Whitford CityHillarys, Western Australia299
21Warringah MallBrookvale, New South Wales290
22Westfield CarindaleCarindale, Queensland281
23Westfield ChatswoodChatswood, New South Wales270
24Macarthur SquareCampbelltown, New South Wales270
25Westfield CarouselCannington, Western Australia268
26Westfield WodenPhillip, Australian Capital Territory268
27Westfield TuggerahTuggerah, New South Wales264
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٣٥

28Indooroopilly Shopping CentreIndooroopilly, Queensland260
29Westfield HurstvilleHurstville, New South Wales254
30Sunshine PlazaMaroochydore, Queensland250
31Westfield Mt DruittMt Druitt, New South Wales248
32Westfield Tea Tree PlazaModbury, South Australia246
33Macquarie CentreNorth Ryde, New South Wales240
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٣٦

یشناستیجمع

) مربـع لیما038/1(مربع لومترینفر در هر ک 401تینفر و تراکم جمع    232400ا  کانبر تی، جمع 2003سال   از

نیاز مهـاجر 21,6٪و یبـوم يکـانبرا از نژادهـا  تیجمع1,2٪نشان داد که    2001سال   يسرشمار. استبوده

.بودندیخارج

ـ نیقابل تـوجه تعداد  . باشندیم لندیوزیزبان مثل انگلستان و ن     یسیانگل ياز کشورها  نیعمدة مهاجر  قسمت زی

.اندآمدهایبه استرالیمهاجرتزینایآسیو جنوبیشرقياز کشورهاراًیاخ. باشندیمتنامیو وایتالیاز آلمان، ا

زبان دوم دارنـد کـه از آن جملـه         ياعده کنند،یصحبت م  ییایاسترال یسیانگل یمردم کانبرا به زبان بوم     اغلب

ـ م. هـستند  لکردهیردم کانبرا نسبتًا جوان و تحص     م. باشدیم یونانیکروات و    ،ییایتالیا ،ینیزبان چ  یسـن نیانگی

کـانبرا نقـل   تیـ جمع9.61٪، 2002و 1996نیب. سال است65يباالت،یاز جمع3.8٪سال است و فقط   32

.استایاسترالينقل مکان در شهرهايباالزانیمنیاند که دوممکان کرده

.استبودهسانسیمعادل لالتیتحصنیانگیسال بوده و م64-15نیبACTتیجمع30٪، 2004ماه مه از

از ریـ غینیديدارا3٪کمتر از کان،یو آنگل  کیکاتول يهااز شاخه  یحیمس نید يمردم کانبرا دارا   63٪حدود

.باشندیمیمذهبریغ19٪و تیحیمس

اسـت  بـوده لکتیت خودرو و موتورسـ مجاز و سرقریورود غ،یمتداول در کانبرا، جرائم مال     میجرا 2002سال   از

. اسـت ایدر دن 9/4نیانگیکه کمتر از م    افتدینفر اتفاق م   000.100نفر در    5.1آدمکش و موارد مشابه فقط هر       

.استیاز متوسط جهانترنییپازینیحمالت جنسزانیم
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التیتحص

ـ ) uc(دانشگاه کانبرا    ،یمؤسسه اصل  دو در منطقـۀ آسـتون   ) ANV(ایرالاسـت یدر منطقۀ بروس و دانشگاه مل

ـ عنوان  به ANU. باشندیم مراکـز  يسـاخته شـد و هنـوز هـم دارا        1946در سـال     یقـات یدانـشگاه تحق   کی

دانـشگاه  نیبهتـر یو از طرفـ شـود یجهـان محـسوب مـ   يدانشگاههانیو جزو برتر   باشدیم يقو یقاتیتحق

.استایاسترال

: در کـانبرا وجـود دارد    زین یدو دانشگاه مذهب  . دارند یخارج انیجالب و دانشجو   یدو دانشگاه، محوطۀ داخل    هر

ـ در منطقۀ و استون که دانشگاه کاتول       یشمال يدر حومۀ کانبرا   گنادویس سـنت  یاسـت و کـالج علـوم الهـ         کی

ـ نیدانشگاه استوارت چـارلز اسـت آکـادم   سیخانۀ پارلمان که جزو پرد    یکیمارك در نزد   ایدفـاع اسـترال  يروی

)ADFA ( انـد کـانبرا واقـع شـده   یحومۀ کمپل در شمال شـرق     یکیدونترون، در نزد   ینظام یسلطنت و کالج .

دونتـرون  . باشـد یولز موساوتیدانشگاه نسیاز پرد  یو جزئ  کندیم سیرا تدر  یعلوم نظام  ADFAدانشگاه  

ـ یو غ  یمدرسـۀ دولتـ    140،  2004ۀ  یدر فور . دهدیم میمسطح را تعل   يافسران قوا  زین برا وجـود  در کـان   یردولت

دارنـد کـه در   ییو دبستان ابتـدا یدبستانشیها، پدر اکثر حومه. بودیدولت ریتا غ  44و   یتا دولت  96داشت که   

مدرسـۀ  . کننـد یهـا از آن اسـتفاده مـ      اغلب بچه  یول ستین ياجبار نیدبستا شیپ. اندباز احداث شده   يفضاها

.استیسالگ6تا 1از ییابتدا

نرخ ابقـا  نیشتریبACTخوانندیدر کالج درس میسالگ12تا 11و از ییدر راهنمایسالگ10تا 7از   هابچه

2004انـد، تـا سـال    کـرده یسینامنو1999در سال یآموزان که در هفت سالگدانش 89٪دارد و    ایرا در استرال  

.دادندیخود ادامه مالتیبطور مرتب به تحص
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تعطیالت در استرالیا

روز استرالیا

پـورت  «یاد و خاطره ي اولین دسته مهاجران به سـرزمین اسـترالیا در   Australia Dayی استرالیا یا روز مل

26روز ملی استرالیا هر سـاله در ایـن کـشور، مـورخ     . را گرامی میدارد » آرتور فلیپ «، توسط کاپیتان    »جکسون

. ژانویه تعطیل رسمی میباشد

:سیدنی
ژانویه، شاهد جشن نور افشانی و برنامه هـاي متنـوع رایگـان بـوده      26سیدنی در   » دارلینگ هاربر «همه ساله   

برنامه ها شامل باندهاي موسیقی، برپایی نمایشگاه هنرمنـدان مختلـف، اجـراي خواننـدگان کـشورهاي           . است

مختلف به زبان محلی خود، رنگ آمیزي صورت با طرحهاي مختلف براي کودکان، صرف غذاهاي بین المللـی    

، نمایشی از یک کشتی بادبانی که بـا نورهـاي       21پیش از اجراي مراسم آتش بازي در ساعت         . ودخواهد ب ... و  

. رنگی آذین بندي شده است به اجرا در خواهد آمد

:ملبورن
این برنامه هاي متنـوع  . بر پا میباشد28ژانویه تا دوشنبه 25در شهر ملبورن، برنامه هاي مختلفی از روز جمعه     

راشتن پرچم، نمایشگاه خودروهاي قدیمی، کنسرتهاي مختلف با هنرنمایی خوانندگان دیگر         شامل کمدي، بر اف   

.برگزار میگردد» واتر فرانت«، و »داك ریس«کشورها به زبان رسمی آن کشور، و مراسم آتش بازي در 

:پرت
تـش بـازي در   برنامه هـاي آ . شهر پرت نیز همه ساله شاهد با شکوه ترین جشن سال خود در این شهر میباشد      

بعـد  4، به ترتیـب از سـاعت   »اسکاي ورکرز«، »التاري وست«شب، و برنامه هاي باندهاي موزیک،     9ساعت  

بـیش از بیـست هـزار مـواد محترقـه و        2008امـسال در جـشن سـال        . ازظهر به اجراي مراسم خود میپردازند     

.تعبیه شده است» سوان«نورافشان در امتداد رودخانه 

روز انزك

ایـن تعطیلـی   . آوریل تعطیلى رسمی میباشد25در استرالیا و نیوزیلند در تاریخ ANZAC Day/ ك روز انز

واقع در شـمال  » داردانلز« در » Gallipoliبمناسبت یادبود ورود ارتش استرالیا و نیوزیلند به سواحل گالیپولى      

.غربى کشور ترکیه برگزار مى شود
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جدول مناسبت ها در تقویم استرالیا

تاریخبتمناس
New Year's DayJanuary-1
Australia DayJanuary-26
Valentines DayFebruary-14

)Western Australia(Labour DayMarch-1
World Day of PrayerMarch-6
International Women's DayMarch-8
Canberra DayMarch-12
Good FridayApril-6
Easter MondayApril-9
Easter MondayApril-17
Anzac DayApril-25
Labour DayMay-3

)Northern Territory(May DayMay-3
Polish National DayMay-3
Red Cross DayMay-8
Chronic Fatigue Syndrome DayMay-12
International Midwives DayMay-12
Nurse's DayMay-12
National Jordan DayMay-25
Salvation Army Red Shield AppealMay-30
No Tobacco DayMay-31
International Children's DayJune-1
Mabo DayJune-3
World Environment DayJune-5
Corpus ChristiJune-7
NAIDOCJuly-2 to July-9
School's Tree DayJuly-27
National Tree DayJuly-29
International Day of the World's Indigenous
PeopleAugust-8

Saint Mary Mackillop DayAugust-8
)in honor of Princess Diana(White Rose DayAugust-31
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Austrialian National Flag DaySeptember-3
International Day of PeaceSeptember-15
International Day of Older PeopleOctober-15
World Rural Women's DayOctober-15
Remembrance DayNovember-11
International Day for People with a DisabilityDecember-3
International Volunteers DayDecember-5
Christmas DayDecember-25
Boxing DayDecember-26
Proclamation DayDecember-26
New Year's EveDecember-31
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یارتباطيراهها

یبـین المللـ  يدر شهرها وکالن شهرها معموال گسترده و کارآمد ، در سـطح اسـتانداردها  یو نقل عموم   حمل

يضـرور یله نقلیـه شخـص  ، داشـتن وسـی  یخارج از مناطق پرجمعیت اصل   . قرار داردو قیمت آن مناسب است       

و نقـل را عرضـه    لدر سراسر کشور موجود است و ارزان ترین شکل حمـ           یاست ، اگر چه خدمات اتوبوس ران      

شـود و  یرفت و آمد در سطح کشور استرالیا محـسوب مـ   يبهترین و سریع ترین را ه برا       یسفر هوای . کند یم

انگلـستان  يگران است ، اگر چه نرخ پروازهایلبین المليبلیط هايبها. مناسب است یقیمت آن به طور کل    

در سراسـر  يمتعـدد يو اگر چـه خـط آهـن هـا     تشبکه خط آهن چندان وسیع نیس     . است   یبه استرالیا رقابت  

. دهند با هواپیما سفر کننـد یها ترجیح میکشور کشید شده است، سفر با این وسیله کند است و اکثر استرالیای         

اسـتفاده  . دارند، اگر چه کیفیت و سطح آنها بسیار متفاوت است يو حومه ايهراز شهرها خط آهن ش    يبسیار

ياسترالیا به خصوص بین شهر هـا يو آمد در استرالیاست ، اگر چه قیمت جاده ها        رفتاز اتومبیل بهترین راه     

یدر برخـ یترافیـک و آلـودگ  . هتسندیبزرگ بسیار خوب است ، اگر چه جاده ها در نقاط دورافتاده اغلب خاک             

تاز سـم یدر اسـترالیا راننـدگ  . شـوند  یمحسوب م  ي، مشکالت دیرینه ا    یبزرگ به خصوص سیدن    يشهرها

. گیردیچپ صورت م

هـشت مـسیر   یفعال هـستند و سـیدن  یبه تاسمانیمخصوص حمل مسافر و اتومبیل از جزیره اصل     يها يفر

یباید هر روز این مسیر را از خانه تا محل کار اصل    کنند که  یاز آنها استفاده م    يدارد که اکثر افراد    يفر یاصل

.کنندیط

www.takbook.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٤٢

یهنر و سرگرم

نگارخانه  ا،یاسترال ینگارخانه مل  ا،یاز جمله موزة جنگ استرال     یخیتار ياز موسسات و بناها    ياریمرکز بس  کانبرا

ياز سـاختمانها   ياریبـس . باشدیم ایاسترال یو موزة مل   ایاسترال یمل ویآرش ا،یاسترال یکتابخانۀ مل  ،یمل ایهپرتره

يمکانهـا ا،یاسترالیو ضرابخانۀ سلطنتیدادگاه عالارلمان،مثل خانۀ پباشن،یعموم باز م يدولت به رو   ئتیه

باغ وحش و اه،یس يدر منطقۀ کوهها   ایاسترال یمل یاهیگ يبرج تلسترا، و باغها    فن،یگر اچۀیشامل در  یحیتفر

.باشندیکانبرا، میمليو مرکز علوم و تکنولوژناسوریدایموزة مل،وندیدر منطقۀ سد اسکرومیآکوار

از ياریورود بـه بـس  . اسـت یو هنـر بـوم  خیتـار نـۀ یگنجک،یویو موزة کانبرا در مرکز شهر حومۀ س       نگارخانه

و کلبـۀ  مونـستون یموگـا در س –توگرا نونگ، موگا یتیمزرعه رع: عموم آزاد است مثل يبرا یخیتار يهاخانه

يهااز گذشتهيخانۀ کالتورپس که نماد  . دهندیرا نشان م   ییاروپا نیمهاجر یلودل در پارکس که نحوة زندگ     ب

از یکـ یخانـۀ دانتـرون در حومـۀ کمپـل،         . اسـت شـده  ينگهـدار  یبه خوب  لیدور کانبرا است، در منطقۀ رد ه      

.استشدهلینترون تبدو ایسلطنتیاست و اکنون به دفتر کالج نظاممنطقهيهامزرعهنیتریمیقد

ينگهـدار ایاسـترال یدر کتابخانـۀ ملـ     ستیبایم ایچاپ شده در استرال    يهااز تمام کتاب   ياقانون نسخه  طبق

.شود

يو تئـاتر کـانبرا کـه محـل برگـزار     شگاهینما: و تئاتر دارد یقیزندة موس  ياجرا يبرا يادیز يهامکان کانبرا،

. کنـسرت اسـت  يکه محل برگـزار   ) ANUیقیدر دانشگاه موس  (نیلاست و سالن لو   متعدد بوده  يهاکنسرت

کـانبرا  یقیجـشنوارة موسـ  نیتـر رگاستون فست در دانشگاه کانبرا بـز . دارد يادیطرفداران ز  زین یابانیتئاتر خ 

کننـد یبرگزار مزیزنده نیسرگرميهادر کانبرا وجود دارد که برنامهيادیزيهاشبانه و کافه يهاکلوب. است

و سـالن  نمایس ياغلب مراکز شهر دارا   . اندو مرکز شهر متمرکز شده     استوننگیک کسون،یدر مناطق د   شتریب و

یسـلطنت يشوایاسترالیمردمیاند از جشنوارة ملعبارت یمردم یفرهنگ يرخدادها. باشندیتئاتر و کتابخانه م   

.شودیاه مارس به مناسب روز کانبرا برگزار مروز در م10و جشنوارة کانبرا که بطول نیکانبرا، و جشنوارة ماش

،یشـرق مـور یدر ت  یلید ن،یدر چ  نگیجیمتحده، ب  االتیدر ا  ایاند از آتالنتا، جورج   مشابه کانبرا عبارت   يشهرها

نـارا  _جـشنوارة کـانبرا   . ردیـ گیصورت مـ یکشورها تبادل فرهنگنیانیدر فرانسه بلسینارا در ژاپن و ورسا   

.شودیاکتبر برگزار مهمه ساله در ماه
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هارسانه

يدارانیبـر عهـده دارد و بنـابرا   یاسیسيهارا در گزارشیمهمفیوظاا،یاسترال یاسیعنوان مرکز س  به کانبرا

ـ زیتلويتجـار يهـا شـبکه ا،یاسترالیمثل شرکت اطالع رسان   یبزرگ ياموسسات رسانه  يهـا و روزنامـه یونی

یانـد کـه از پارلمـان ملـ    شدهيرآوجمع» نگارخانه مطبوعات «در   يخبراز موسسات    ياریبس. باشدیم يشهر

را مـدار استیسکیدارد که يایهفتگیونیزیبرنامۀ تلو ایکلوپ مطبوعات استرال  . کنندیم ۀیگزارش ته  ایاسترال

1962کـانبرا اسـت کـه در سـال          یروزنامۀ اصل  »مزیکانبرا تا «. کندیرا مطرح م   ییهاو پرسش  کندیدعوت م 

ـ زیشـامل رد تلو  ) آزاد بـه هـوا    (یونیزیتلو يهاستگاهیا. استشده سیتأس ایشـرکت پخـش اسـترال   یدولتـ ونی

ABC|  بخش ژةیو سیو سروSBS|يسهایـ سرو. باشندیمونیزیتلوم،یپراونیزیتلويتجاريهاستگاهیو ا

ـ ا. شـود یمافتیدراریشرکت ارتباطات سيماهوارة فوکستل و کابلها قیاز طر  يانهیهز یونیزیتلو شـرکت  نی

.در مناطق مختلف استيبرنوریکابل فلۀیبوسنترنتیباند ايخدمات خطوط تلفن و پهنادهندةائهارنیهمچن

Radioکه در توگرانونگ قرار دارد، Valley FM89٫5: اند ازکانبرا عبارتییویراديهااز شبکهيتعداد

1RPHو کنـد یارنـد برنامـه پخـش مـ    نوشـتن ند ییکـه توانـا  يافراديکه براRadio2XX FM  کـه

مختلـف را  يهـا دارد و فرهنـگ یقیموسژةیو يهازبان مختلف و برنامه    20به   یو هفتگ  یفرهنگ يهابرنامه

ـ ا يگـر یمقـدار د  . کندیم هیتغذ ـ راد يستگاههای ـ ن AM,FMيتجـار  ییوی انـد  وجـود دارنـد کـه عبـارت    زی

.تالیکاپییویو شبکۀ رادABC، شبکه Austereo ،ARN:از
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ورزش

میلیـون نفـر بـه ورزش هـاي مختلـف      7میلیون استرالیایی 19از . دم استرالیا عالقه زیادي به ورزش دارند       مر

زیـرا یـک   : ملیـت وجـود دارد   120البته در اسـترالیا بـیش از        . حرفه اي مشغول هستند که تعداد کمی نیست         

آنان همه جشن هاي ملیتی . ها به برگزاري جشن ها عالقه زیادي دارند      استرالیایی  . کشور مهاجر نشین است     

مردمـان اسـترالیا بـسیار      . در ضمن زبان اصلی آنـان انگلیـسی اسـت           . مختلف را در کشورشان برگزار میکنند       

آنان ایام تعطیل خود را به دشت و مراتع و سواحل دریا میرونـد و غـذاي خـود را در آنجـا              . خوشگذران هستند   

.یل می کنندم

و فرهنگ مردمـان آن  یاز سبک زندگییو به جزشودیم يریگیو گسترده پ   يبصورت جد  ایورزش در استرال  

مهـم   ياز رخـدادها   ياریبـس  زبـان ی، همه ساله م    ایاسترال یورزش تختیشهر ملبورن به عنوان پا    .درآمده است   

ـ نیمانند مسابقات ماشـ . جهان است یورزش Australian F1 Grandوان الویـ جـام بـزرگ فورم  یران

Prix     ـ المپ. ایاوپـن اسـترال  سیتنـ  یمسابقات جهان  زیمعروف ملبورن کاپ و ن     ي، کارناوال جام اسب سوار کی

پرطرفـدار در   یگروهـ  يورزشـها . شـهر برگـزار شـد      نیدر ا  2006مشترك المنافع    يهایو باز  1965یتابستان

هـم  یکه به فوتیاز ورزش راگبینوع(ییایاسترال بالنفره، فوت  13ینفره، راگب  15یراگب: اند از عبارت ایاسترال

بـال یواترپولـو و وال یملـ میچمـن و تـ  يرویهـاک یملـ میتنیعالوه بر ا. و بسکتبالکتی، کر )معروف است 

.قرار دارندایدنيهامیتنیکشور هم در جمع بهترنیبانوان ایساحل

و اسـکواش هـم در   سیتن ،یآب يورزشها گریم مانند گلف، شنا و د     ه يانفراد يورزشها یدر برخ  هاییایاسترال

.رندیگیقرار مایدرجه اول دنيکشورهافیرد

1990از دهـه  .اسـت کشور به عمل آمده    نیگسترش ورزش فوتبال در ا     يبرا يادیکوشش ز  ریاخ يسالها در

ـ از جمله ا. کنندیميبازبرتر انگلستان گیدر ل  ییایشاخص استرال  يهاستیاز فوتبال  يادیتعداد ز  کنـان یبازنی

.کردارهاشدوکایو مارك وچیمارك بوسنول،یکيبه هرتوانیم

کـه  سـت ياز شـش کـشور  یکیاست و  بوده یدنیس 2000کیملبورن و المپ   1956کیدو المپ  زبانیم ایاسترال

از همـه در شـنا   شیحاضر و بکیمپکشور در تمام ادوار النیا. اندبودهیتابستانکیالمپزبانیبار مکیاز   شیب

. اسـت داشـته ییهاتیموفقزینيوارکارو س  يسواردوچرخه ،یدر پاروزن  نکهیموفق بوده، ضمن ا    یدانیو دو و م   
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کـاتبرت،  یجکـسون، بتـ  يدر شنا و مـارجور    لیاون يتورپ، گرانت هکت و سوز     انیروز،   يمورا زر،یداون فر 

. انــدبــودهکیــدر المپییایکــاران اســترالورزشنیتــراز موفــقیدانیــو ران کــالرك در دو و موتیــهــرب ال

در ) طـال 16شـامل  (مـدال  58هـا بـه   به دست آمد کـه آن یدنیسکیکشور در المپنیاتیموفق نیترباشکوه

هـا را بـه خـود اختـصاص     مدال طال رده چهارم جدول مدال 17با   زیآتن ن  کیدر المپ . افتیرشته دست    ستیب

.دادند

1982پـرث،    1962،یدنیدر سـ   1938برگزار شـده؛     ایبار در استرال   4همسود هم تاکنون     يکشورها يهايباز

را به جهینتنیها بهترمسابقات در جدول مدال   نیدوره ا  18در   یقهرمان 10با   ایاسترال. ملبورن 2006و   زبنیبر

.استدست آورده

گرنداسـلم ورزش  4از یکـ یشود،یدر ملبورن برگزار مکه هرساله زین ایآزاد استرال  سیتن یالمللنیب يهارقابت

.استسیتن

نیتـر معـروف . کننـد یرقابت میالمللنیدارد که در مسابقات بزینیمليهامیکانبرا ت  ،یمحل يمهایبر ت  عالوه

. انـد دهیرسـ  یو بارهـا بـه قهرمـان       کننـد یم يباز یراگب گیهستند که در ل    زیبرومب CAو   درزیکانبرا را  مهایت

ورزشگاه کانبرا است و در مسابقات      نیتربزرگ کهشودیکانبرا برگزار م   ومیدر استاد  میهر دو ت   یخانگ يهایباز

اسـتفاده  یرا کپـ  یجـام جهـان    يبـرا  2003مسابقات فوتبال و در سال       يبرگزار يبرا 2000یتابستان کیالمپ

بستکبال زنـان را از آن  گیلزةیجامیتنیا. استیموفق میت زین تالز،یشهر، کانبرا کاپ   نیبسکتبال ا  میت. شدیم

.خود کرد

چمـن،  يرویبـال، هـاک  ها شامل نترشتهنیا. کنندیبا هم رقابت میهستند که در مسابقات ملزین ییهامیت

يو باشگاه فوتبال کانگوروز، مـسابقات متعـدد        AFL|ایفوتبال استرال  گیل. باشدیم کتیو کر  خیيرو یهاک

را در مقابـل  یبه کارارا، مسابقاتییباشگاه فوتبال ملبورن پس از جابجا. اندۀ ماندکا اوال برگزار کردهرا در منطق  

. اسـت یمسابقات فوتبال نوجوانـان باراسـ  يکانبرا محل برگزار  نیهمچن. وسترن بولداگز انجام خواهد داد     میت

ـ رو گـر ید. شـود یمـ  ، همه ساله در ماندکااوال برگزار     XIرینخست وز  کتیکر یخیتار يباز یورزشـ  يدادهای

.زنان کانبراکیکالسسیکانبرا و مسابقات سه گانه، و مسابقات تناتنمار: اند ازساالنه عبارت

www.takbook.com

www.IrPDF.com
www.IrPDF.com


٤٦

ياحرفـه یآموزشـ يهـا دورهAIS. در حومۀ کـانبرا، شـهر بـروس قـرار دارد    ) AIS(ایورزش استرال موسسۀ

شـروع بـه کـار    1981از سـال  AIS. کنـد یبرگزار م  مختلف يهارا در رشته   یقهرمان يدر ورزشها  يگریمرب

.استکردهتیرا تربیکرده و قهرمانان بزرگ

عمـوم بـاز   يو استخر شـنا دارد کـه بـه رو      سیتن نیزم ت،یفوتبال، گلف، پارك اسک    نیزم يادیمقدار ز  کانبرا

کـانبرا،  عتیرك طبپا. در شهر موجود است   زین یو ورزش  یحیمقاصد تفر  يبرا يسواردوچرخه يرهایمس. است

و یبادبـان قیقا،يسوارقیقاثلمیآبيورزشها. در کوه دارد   يو موتورسوار  ياسب سوار  ،يروادهیپ يرهایمس

و  یلرانیاتـومب  یمـسابقات رالـ   . کـانبرا اسـت    يهـا اچـه یمورد عالقۀ مـردم در در      يتهایآب از فعال   يرو یاسک

.کانبرا استیآتيهااز برنامهیسرعتیرانکلتیمسابقه موتور ستیو ساخت پسيموتورسوار
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بهداشت

ـ یکانبرا بـا نـام قبلـ   یتختخواب500مارستانیبزرگ دارد، ب یعموم مارستانیدو ب  کانبرا در منطقـۀ  یوودن وال

ـ نیآموزشـ تیفعالمارستانیدر منطقۀ بروس در هر دو ب يکالوار یتختخواب 174مارستانیگاران، و ب   انجـام  زی

مارسـتان یب. است نیکیدر منطقۀ و   مزیجنجا ادبودیمارستانیکانبرا، ب  یخصوص مارستانیب نیتربزرگ. شودیم

امر درمان محـسوب  انیاز متولزینیمليدارهیسرمایخصوصمارستانیدر منطقۀ بروس و بيکالوار یخصوص

منطقـۀ   قیاز طر  را يکانبرا موارد اضطرارا   يمارستانهایکوچک است ب   يمرکز پرستار  10يشهر دارا . شوندیم

ياضـطرار یاز چهار عامل خدمات دهـ    یکیACTآمبوالنس   سیسرو. کنندیم افتیولز در  وسلوتین یجنوب

.باشدیمACTدر منطقۀ 

یتسهیالت پزشک

در صـد از درآمـد مـشمول    5/1(پردازنـد  یدارد که افرا د سهم خود را بـه آن مـ     ییک طرح درمان مل    استرالیا

پـردازد و  یرا م) يتعرفه ايبا نرخ ها( یدرمانيدرصد از هزینه ها85ام دارد و ن Medicareکه  ) مالیات  

افراد غیـر مقـیم و   يبرایبیمه درمانداشتن. دهدیخدمات بیمارستان را به شکل رایگان در اختیار افراد قرار م      

ا از جملـه  از کـشوره يگردشگران بسیار. است   ينیستند، ضرور  Medicareکه تحت پوشش     یبازنشستگان

. گیرندیدوجانبه قرار میانگلستان تحت پوشش موافقت نامه هال

یحمل و نقل عموم

ـ فیگذشته باعث توسـعۀ ک     ياستهایس. حمل و نقل در کانبرا است      لۀیوس نیترعمده ن،یماش نییهـا و پـا    راه تی

انـد  متـصل شـده  کـانبرا بـاغراه بـه هـم       يهـا حومـه . استاز شهر شده   یعیدر منطقۀ وس   تیبودن تراکم جمع  

است که کانبرا را بـه  توگرانونگها، باغزاه جادهنیاز ایکیتا 80نیسرعت ب تیدو طرفه با محدود    يهاجاده(

.کندیتوگرانونگ متصل م

شـبکۀ  . کنـد یمـ نیشـهر را تـأم  ی، حمـل و نقـل عمـوم       )ACTION(ایاسـترال  تخـت یپا یاتوبوسران شبکۀ

5.5٪. کننـد یاز اتوبوس استفاده متیجمع6.4٪فقط . اندساخته شده زینيسواردوچرخه يهااز راه  ياگسترده

يهـا هـر چنـد در نقـشه   . در کانبرا وجود ندارديشهر یلیر شبکۀ. روندیبا دوچرخه به محل کار م      ایادهیپ زین
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یرانشـبکۀ اتوبوسـ  . در نظر گرفتـه شـده بـود   ینواح ریارتباط شمال شهر با سا     يوتراموا برا  یلیخط ر  فن،یگر

.کندیولز متصل موساوتیشهر را به ننیاان،یبنیکانبرا و کوئنیبیخصوص

حومـۀ  یراه آهن کانبرا در داخل منطقۀ جنـوب ستگاهیا. کندیرا به کانبرا متصل میدنیس،یالتیا انیآهن م  خط

ور کـرد و بـه   رودخانـۀ مولونگلـو عبـ   يخط آهن از رو1922و 1920يسالهانیب. استقرار گرفته نگستونیک

ـ نگرديبازسـاز گاهچیشد و ههخط بست ل،یهر چند به علت وقوع س      افتیسمت شمال تا مرکز شهر امتداد        . دی

سـاعت از کـانبرا در   کیکه به فاصلۀ    شودیشبکۀ اتوبوس انجام م    قیقطار ملبورن از طر    ستگاهیبه ا  یدسترس

ـ ریالسعیبرنامۀ ساخت قطار سر   . ولز قرار دارد   وساوتین |اسیشهر   ـ  TGVای ملبـورن و کـانبرا     ،یدنیسـ  نیب

.استدهینگردییطرح، هنوز اجرايهاقسمتیبرخياقتصادهیبه علت عدم توجیاست، ولکامل شده

ـ فاصله دارد و از طریدنیآزاد راه فدرال حدود سه ساعت با س      قیاز طر  کانبرا آزاد راه بـارتون، حـدود هفـت    قی

و پـارك  یبرخـ يکوههـا یاسـک تیآزاد راه مونارو، دو سـاعت بـا پـس     قیطر از. ساعت با ملبورن فاصله دارد    

دارد کـه مرکـز   یولز دسترسوساوتیدر ن تموسیبه شهر با   زین نگزیآزاد راه ک   قیاز طر . فاصله دارد  وسکویکوس

.ولز استوساوتیدر ساحل نالتیگذراندن تعط

ـ ورن، بر ملبـ  ،یونیبه سـ   یداخل يکانبرا پروازها  یالمللنیب فرودگاه ـ آدالسبان،ی . دهـد یو پـرت را انجـام مـ   دی

ـ  يپروازهـا . شـود یولز انجام م   وساوتیدر ن  وکاسلیو ن  يروزانه به آلبور   میمستق يپروازها ـ ن یالمللـ نیب در  زی

ـ فرودگـاه غ نیفرودگـاه بـ  يبانـدها 2003تا سـال    . کندیآبها متصل م   يمقرر، کانبرا را به آنسو     يخهایتار ری

ییهـوا يروینگاهیهمان سال، پاهیژوئ 27خیدر تار . مشترك بود  RAAF|رنیبا ریفا ییاهو گاهیو پا  ینظام

.درآمدینظامریمنتقل شد و فرودگاه بطور کامل به کنترل اشخاص غيگریديبه جا
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اجتماعیالتیتسه

کـانبرا را بـر  یفاضالب و منابع آبيساختارهاریزتیریاست، مدACTEWکه مالک شرکت    ACTدولت

ایاسـترال يگـاز ییروشـنا یو کمپانACTEWنیمشترك ب ي، حاصل همکار   ActewAGL. عهده دارد 

|AGL   يهـا سیسـرو یبـرق و برخـ  ،یعـ یکـانبرا مثـل آب، گـاز طب   يشـهر  التیکنندة تسه  نیاست و تأم

يروبنـدورا و کـاتر بـر   ن،یکـور يسـرها : اسـت گـشته رهیآب کانبرا در چهار منبع ذخ. باشدیم اریس اتارتباط

یولـز قـرار دارد ولـ   وساوتیسرگوگونگ در منطقۀ ن  انیب نیرودخانۀ کوئ  يرودخانۀ کاتر و سه گوگونگ بر رو      

اسـت کـه در   برافاضالب کانۀیمالک دو کارخانۀ تصف   ACTEWشرکت  . شودیاداره م  ACTتوسط دولت   

.اندو مولونگلو واقع شدهکیو شیف

ـ و   شیو فـ   ایاسـترال  تختیمنطقۀ پا |در هولت    یکانبرا از خطوط برق مل     برق و ایاسـترال تخـت یمنطقـۀ پا |کی

يتوسـط ژنراتورهـا  یبـصورت محلـ    ریدپذیتجد يانرژ یمقدار اندک . شودیم نیولز، تأم  وساوتین |انیب نیکوئ

ـ تولن،یمتان در بلکونن و موگالروگاهیآب کانبرا در کوهستان استروملو و ن یواقع بر خط لولۀ اصل     . شـود یمـ دی

بـر خـالف   . بودایاسترالتختیمنطقۀ پا|، حومۀ آستون  1913در کانبرا در سال      یداخل يکنندة انرژ  دیتول نیاول

یدر قـسمت پـشت  ،یـی روبردابـان یخيکانبرا به جا   یمیقد يهابرق در حومه   يرهایت ا،یاسترال يشهرها ریسا

توسط تعـداد  اریارتباطات ثابت و سيهاسیسروا،یاستراليهابخشگرید نندما. اندنصب شده  یمناطق مسکون 

يبـرا زیـ نيشرکت تل استرا و مقداراریها در اختساختریز تیمالک تیاکثر. شودیها، ارائه م  از شرکت  يادیز

ـ بيداراACT). بـر ارتباطـات کـانبرا اسـت        یکه مبتن  یشرکت(است   TransACTشرکت   زانیـ منیشتری

.استایدر استرالنترنتیو اوتریاز کامپادهاستف
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کشاورزي در استرالیا

البتـه بومیـان اولیـه اسـترالیا        . کشور اول جهان محسوب مـی شـود        5استرالیا از لحاظ زراعت و کشاورزي جزو      

اسـترالیا قبـل   . کشاورز نبودند، بلکه شکارچیانی بودند که از طریق شکار حیوانات به زندگی خود ادامه می دادند   

امات الزم براي رسـیدن بـه جایگـاهی جهـانی در صـادرات محـصوالت       از آغاز جنگ هاي جهانی توانست اقد  

تا آغاز جنگ جهانی اول مزارع گنـدم خـود را بـه دو    1901این کشور در فاصله زمانی . کشاورزي را انجام دهد  

تاسـیس گردیـد تـا نیازهـاي زمـان      » انجمن گندم استرالیا«در هنگام جنگ جهانی دوم نیز     . برابر گسترش داد  

گونـه گیـاهی   25000این سـرزمین حاصـلخیز بـیش از    . مین و همچنین قیمت ها را ثابت نگاه داردجنگ را تا 

دارد که از آن ها براي مصارف خوراکی و دارویی استفاده می شود و این در حالی است که در سراسر اروپا تنهـا       

کـشاورزي و دامـی   کمی بیماري و آفت در اسـترالیا باعـث شـده محـصوالت          . گونه گیاهی وجود دارد    17000

. داشـته باشـند   » تمیز، سبز و تازه   «استرالیا جایگاه بسیار مطلوبی در بازار جهانی صادرات به عنوان محصوالتی            

کشاورزي در این کشور یکی از صنایع اصلی محسوب می شود که اشتغال حدودا پانـصد هـزار نفـر در بخـش                  

در حال حاضر درآمـدهاي  . این صنعت در استرالیاستکشاورزي و صنایع مرتبط با آن، خود نشان دهنده پویایی     

ایـن در حـالی   . را تشکیل می دهـد GDPدرصد تولید ناخالص داخلی 3ناشی از صدور محصوالت کشاورزي    

درصد درآمدهاي این کشور را تـشکیل مـی داد،          80، صادرات کشاورزي در حدود      1950است که تا اواخر دهه      

. استرالیا تصمیم به متنوع سازي درآمدهاي اقتصادي خود گرفت، کاهش یافـت ولی این آمار بعد از اینکه دولت      

درصـد از  80با این حال استرالیا انواع گوناگونی از محصوالت کشاورزي و دامی را تولید مـی کنـد و در حـدود      

ت گوشـ  ،غـالت  ،پنبـه  ،محصوالت عمده صادراتی استرالیا نیشکر    . تولیدات کشاورزي خود را صادر می نماید      

.پشم گوسفند و گوشت شترمرغ است،گاو

اهمیت وزارت کشاورزي

استرالیا، راهبري سیاست هاي کـشاورزي ایـن کـشور و        » وزارت کشاورزي، شیالت و جنگلبانی    «وظیفه اصلی   

همچنین کمک به کشاورزان و سایر صنایع دست انـدرکار تهیـه محـصوالت کـشاورزي و دامـی بـراي تهیـه                  

البتـه حفـظ جایگـاه جهـانی محـصوالت کـشاورزي اسـترالیا،              . رقابتی تر می باشـد    محصوالت با کیفیت تر و      

برداشتن موانع از سر راه تجارت محصوالت کشاورزي و اطمینان حاصل کردن از کیفیت محـصوالت وارداتـی              
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وزارت کشاورزي براي دولـت  . یا صادراتی از اولویت هاي کاري وزارت کشاورزي در استرالیا محسوب می گردد  

زیرا کشاورزي در سـه دهـه گذشـته دو برابـر در        . ترالیا یکی از وزارتخانه هاي بسیار مهم محسوب می شود         اس

کـشاورزي از آن  . استرالیا رشد داشته و ارزش محصوالت زراعی آن دو برابر در این مدت افزایش داشـته اسـت        

درصـد  22حصوالت کشاورزي جهت براي استرالیا وزارتخانه اي کلیدي محسوب می شود که بدانید صادرات م 

هر چند که این کشور از لحاظ زراعـت و کـشاورزي   . مجموع صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است  

کشور اول جهان محسوب می شود، ولی جالب است که بدانیـد حمایـت دولتـی از بخـش کـشاورزي در           5جزو

است و حتـی یارانـه هـاي تعلـق     » دي و توسعهسازمان همکاري هاي اقتصا«استرالیا کمتر از میانگین اعضاي     

تعرفه محـصوالت کـشاورزي در ایـن کـشور پـایین اسـت بـه                . گرفته به بخش کشاورزي بسیار پایین هستند      

با این حال دولت این کـشور در مـواقعی نظیـر خشکـسالی و سـایر                 . درصد می باشد   4/1طوریکه میانگین آن    

.می نمایدبالیاي طبیعی از کشاورزانش به خوبی حمایت 
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دامداري در استرالیا

Http://www.australiasheep.com/Sheep_eating_grass_edit02.jpg

میلیون راس گوسفند در مراتع و مزارع اسـترالیا وجـود          140بیش از   . این سرزمین از لحاظ دام بسیار غنی است       

یت خاصی دارد و یـک منبـع صـادراتی و        پشم گوسفند استرالیایی از لحاظ کیفیت و کمیت در جهان اهم          . دارند

به این ترتیب می توان افزود کـه اسـترالیا بزرگتـرین صـادرکننده     . اقتصادي براي این کشور محسوب می شود    

البته بعد از کشف این سرزمین توسط اروپاییان بود که صنعت پشم تبـدیل بـه بزرگتـرین                . پشم در جهان است   

مچنان از مهمترین صنایع ایـن کـشور محـسوب مـی شـود و بخـش          صنعت پشم ه  . تجارت تاریخ استرالیا شد   

ایـن  . عظیمی از درآمدهاي اقتصادي استرالیا از طریق صادرات پشم به سایر کشورهاي جهان به دست می آید                 

استرالیا روي پشم گوسـفند نشـسته       «اصطالح عامیانه همچنان در بین ساکنان بومی این کشور رایج است که             

میلیون راس گاو دارد و در بخش صادرات پوست و گوشت گـاو نیـز جـزو        24نین بیش از    استرالیا همچ . »است

.بزرگترین صادرکنندگان دنیا می باشد
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ویژگی هاي خاص محیطی و جانوري

قسمت مرکزي اسـترالیا خـشک و   . به خود استاسترالیا کشوري با شرایط جغرافیایی و آب و هوایی مخصوص      

بـا  . سوزان است ولی قسمت هاي شرق و جنوب شرقی این کشور مرطوب، معتدل و بـسیار حاصـلخیز هـستند    

این حال در این سرزمین جنگل هاي وسیعی دیده می شود که سـبب خـوش آب و هـوایی و تنـوع گیـاهی و                      

کـانگورو  . و غریب ترین حیوانات و گیاهان دیده می شـود به طور کلی در این قاره، عجیب      . جانوري شده است  

. یک حیوان منحصر به فرد است که فقط در اسـترالیا زنـدگی مـی کنـد و زیـستگاه اصـلی آن در استرالیاسـت         

شـترمرغ نیـز یکـی دیگـر از گونـه      . میلیون کانگورو در این سرزمین یافت می شود  40برآورد شده که بیش از      

همچنین کواال حیـوان جالـب دیگـري    . پر و تخم آن استفاده می شود،که از گوشتهاي جانوري استرالیاست 

.است که فقط در استرالیا یافت می شود
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فرهنگ و هنر

Brisbone city hallتصویري از مجموعه ي فرهنگی 

لیتبـد ایب اسـترال  به فرهنگ غال   ییاروپا یزندگ وهیش ،يالدیدر قرن هجدهم م    ایدر استرال  انییبا اسکان اروپا  

و بهبـود  هیهنر، تغذيکمک برانیدولت بود که ا  یمال يهاتوسط کمک  ایفرهنگ استرال  تیجذاب شیافزا. شد

در . و تئـاتر بـود  يگالر،يهنريهانساخته شد که پر از ساختمایکوچک و بزرگيشهرها. بودیرفاه لیوسا

ــرن   ــر ق ــورن ح"19اواخ ــملب ــپرجمعMarvelous Melbourne"آوررتی ــرتی ــترال نیت ــهر اس و از ایش

ـ تانیبر يشـهر در سراسـر امپراتـور       نیجهان و پس از لندن بزرگتـر       يشهرها نیثروتمندتر ، هـا یگالريدارا اوی

گران،یبـاز ها،یاپرا، رقص باله، ارکسترسمفون. را ساختندیدنیسيمعماران، خانه اپرا   نیبهتر. تئاترهاو موزه بود  

فـدرال بـر   يهـا دولـت . شدندیمتیحماایتوسط مجلس استرالرهیو غيهنر يهاتشرک سان،ینو نامهشینما

ـ زیو تلوییویمستقل از شبکه راد    ییایاسترال ییویراد يهایکمپان يرو . کردنـد يگـذار هیسـرما يسراسـر یونی

کمـک يااست که به فرهنـگ منطقـه  يادیروزنامه و مجالت ز،يارسانهيهاشرکت يدارا نیهمچن ایاسترال

.کشور شهرت داردیفرهنگتختیامروزه شهر ملبورن به عنوان پا. کندیمییبسزا
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ي اپراي سیدنیتصویري از نماي بیرونی خانه
http://www.richard-seaman.com/Travel/Australia/Sydney/Harbour/SydneyOperaHouseAndSpeedBoat.jpg

ي اپراي سیدنیتصویري از نماي دورنی خانه
http://mikebm.files.wordpress.com/2008/06/sydney_opera_house_concert_hall.jpg

عنوان مجله در کـشور اسـترالیا بـه    1200مردم استرالیا به روزنامه و مجله خوانی عالقه زیادي دارند و بیش از       
.چاپ می رسد
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ي استرالیاو شهرهاهاالتیا

http://w
w
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.travelnotes.org/O
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ages/australia_regions.gif

تصویري از تقسیم بندي ایالت هاي استرالیا

کمتـر از  اراتـشان یاسـت کـه اخت  شـده لیتـشک ) Territory(قلمـرو  ایـ نیو دو سـرزم التیاز شش ا  ایاسترال

ـ بر،یدنیانـد از ملبـورن، سـ   بـزرگ آن عبـارت  يشهر کانبرا است و شهرها    استرالیاتختیپا. هاستالتیا زبِن،ی

:اند ازعبارتایاستراليو قلمروهاالتهایا. و پرتدیآدال

.استیدنیکه مرکز آن سدیجدیولز جنوبای) NSW(ساوت ولزوین.1
از یکـ ینـام  "نـو یولـز جنـوب  "ای) New South Wales: یسیدر انگل(ساوت ولز وین
شـهر   نیتـر زرگاسـت کـه بـ       یدنیشـهر سـ    الـت یا نیمرکز ا . استیکشور استرال  يالتهایا

ـ که در جـوب شـرق ا  استیاسترالالتیانیترتیساوت ولز پر جمع   وین التیا. استیاسترال نی
از ا،یـ کتوریوالـت یاز جنـوب بـه ا     نزلنـد، یشمال به کوئ   ازالتیا نیا. کشور قرار گرفته است   

ازشیب یآرام  محدود است و مساحت      انوسیو از شرق به اق     یجنوب يایاسترال التیغرب به ا  
ــزار ک800 ــومتریه ــع داردل ــدتر. مرب ــه آن نیبلن ــ "نقط ــستان برف Snowy"یکوه

Mountains متر ارتفاع دارد2228است که.
ـ نفر ، پر جمع    6،889،100ساوت ولز با     وین ـ و  اسـت یاسترال الـت یا نیتـر تی سـوم کـل   کی

:اند ازمهم آن آن عبارتيشهرهایبرخ. داده استيرا در خود جاایاسترالتیجمع
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یدنیس* 
وکاسلین* 
ولونگونگ* 
ساوترلند* 
بلک تاون* 

.باشدیمنیزبیکه مرکز آن بر) QLD(نزلندیکوئ.2
کـه در  اسـت یکـشور استرال يهاالتیاز ایکینام  ) Queensland: یسیبه انگل (نزلندیکوئ

.کشور قرار داردنیشمال شرقی ا
الـت یو ایشـمال نیساوت ولز و از غـرب بـه قلمـرو سـرزم       وین التیاز جنوب به ا    نزلندیکوئ

ـ از شرق و شـمال بـه اق  التیانیا. شودیمحدود م  ایکتوریو . گـردد یآرام محـدود مـ  انوسی
.استرانیاز کل مساحت اشتریبیاست که مساحت آن اندکعیوسیالتیانزلندیکوئ

ـ ا یاست که در جنوب شـرق      نیزبیشهر بر  نزلندیکوئ تختیپا . قـرار گرفتـه اسـت      لـت ایا نی
مـساحت  . باشـند یو راکهمپتون م   يمکا ل،یآن گلد کست، کنز، تاونزو     گریمهم د  يشهرها

ـ  يایمربع است که بعد از اسـترال       لومتریک 1852642نزلندیکوئ بـزرگ   الـت یا نیدومـ  یغرب
ـ نفر است که ب    4070400زیآن ن  تیجمع. دیآیبه شمار م   ایاسترال کرانـه   يدر شـهرها   شتری
جنـوب  . از سـکنه اسـت  یخـال بـاً یتقرالـت یمستقر شده اند و مرکـز و غـرب ا      التیایشرق
الـت یغرب ا. داردییاستوامیاست و شمال آن اقلییاستوا مهین يآب و هوا   يدارا نزلندیکوئ

.شده استدهیخشک پوشمهینينهایاز علفزارها و زمزیو مرکز آن ن
یپارلمـان و دولـت محلـ       کیيو دارا  شدبایمشروطه م  یحکومت پادشاه  يدارا نزلندیکوئ

برگرفتـه از نـام   نزلندینام کوئ. نام داردQuentin Bryceنزلندیکوئيفرماندار جار. است
.استایتانیملکه برایکتوریملکه و

شهرها
زبنیبر* 
گلد کست* 
يمکا* 
راکهمپتن* 
لیتاونزو* 
کستنیسان شا* 
کَنز* 
روما* 
توومبا* 
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.دیآدالتیبا مرکز) SA(یجنوبيایاسترال.3
ــدر انگل(یجنــوبيایاســترال کــشور يالتهــایاز ایکــینیــز ) South Australia: یسی
.استدیشهر آدالیجنوبيایمرکز استرال. کشور قرار دارد نیکه در جنوب ااستیاسترال

ـ غ ایاسـترال  يهـا التیبا تمام ا   التیا نیا مـرز مـشترك دارد و از جنـوب بـه       یاز تاسـمان   ری
از ،یشـمال نیاز شمال به سـرزم    ،یغرب يایاسترال التیاز غرب به ا    ،یمنجمد جنوب  انوسیاق

.محدود استدیجدیو ولز جنوبایکتوریوالتیو از شرق به انزلندیشمال شرق به کوئ
خیتار

د امـا تـا دو قـرن بعـد مـورد      مشاهده شيهلندانوردانیتوسط در1627در سال  رهیجز نیا
ـ تانیدولـت بر   1834در سـال    . توجه قرار نگرفت   کـرد کـه بموجـب آن        بیتـصو  یقـانون  ای

ـ بـه عنـوان ا     یجنوب يایاسترال و نـه  (مـستقل شـناخته شـد و کـم کـم سـاکنان آزاد            یالتی
.کردنديگذارهید را پایبه آنجا رفته و شهر آدال) نیمحکوم
تیو جمعایجغراف
بـه  ایبزرگ استرالالتیانیمربع است که چهارم لومتریک 984377یجنوب يایاسترال مساحت
نقطـه آن    نیترمتر و پست   1435با ارتفاع    "کوه وودرف "نقطه آن    نیبلندتر. دیآیحساب م 

) 2007(نفـر اسـت      1558200یجنوب يایاسترال تیجمع. متر ارتفاع است  -15با   ریاِ اچهیدر
ا،یاسـترال  يالتهـا یا شتریـ هماننـد ب  . شـود یمحسوب م  ایرالاست تیپر جمع  التیا نیکه پنجم 

آن خـشک و  یشـمال مهیسرسبز و آباد است و ن) التیانیدر جنوب ا(ایبه درکینزد ینواح
ـ در مرکـز آن، آدال     تیـ جمع نیشتریب. از سکنه است   یخال باًیتقر بـه   یمنتهـ  يهـا و دره  دی

بـر   شتریب یجنوب يایاقتصاد استرال . ندکنیم یزندگ يرود مورا  يهاکناره ایو   یساحل جنوب 
.هستندالتیانیعمده ايهااست و گوشت، گندم، پشم و شراب فراوردهيکشاورزهیپا

شهرها
دیآدال* 
بندر آگوستا* 
يریبندر پ* 
نکُلنیبندر ل* 

هادانشگاه
یجنوبيایدانشگاه استرال* 
دیدانشگاه آدال* 
ندرزیگاه فلدانش* 

.باشدیو مرکز آن هوبارت میاصلنیسرزمیاست در جنوب شرقيارهیکه جز) TAS(یتاسمان.4
کم جنوب پـاره  200در یتاسمان. ایاست در جنوب شرق استرالیالتیو ا رهی، نام جز   یتاسمان

ـ گرفته است و تنگه بس ا      ي، جا  هیانوسیقاره اق  یشرق را از هـم جـدا     یدو تـوده خـشک     نی
68,332و گـستره اش     ) ِاس   یب ي، اِ  2005مارچ  ( َتن   484,700شمار مردمانش   . کندیم

Natural(یعـ یطبالـت یخـود را ا یتاسمان. باشدیم) مساحت لیام26,383( کم مربع 
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State (یجوانیابیبازرهیو جز)Island of Rejuvenation (طیخواند که به محـ یم
رسما حفاظت شده ،   یاز تاسمان  %40. گرددیخورده اش باز م   دست ن  باًیفراوان و تقر   یعیطب

.استبارتمرکز آن شهر هو. استیجهانراثیو میپارك مل

.که مرکز آن ملبورن است) VIC(ایکتوریوالتیا.5
. ایاست واقع در جنوب شـرق کـشور اسـترال   یالتیا) Victoria: یسیدر زبان انگل  (ایکتوریو

.ملبورن استشهرایکتوریوالتیمرکز ا
خیتار
ـ تانیسـاوت ولـز توسـط بر      ویمستعمره ن  جادیاز ا  پس ـ ، کـم کـم جمع  1778در سـال  ای تی
گـروه از سـاکنان      نینخـست . مهـاجرت کردنـد    ایاسـترال  نیمناطق سـرزم   گریبه د  انیاروپائ

شـهر ملبـورن   يبنـا 1835در سال . ساکن شدندالتیانیدر بندر پرتلند در غرب ا     ایکتوریو
ـ تانیتوسـط بر 1851در سال   ایکتوریو مستقلمستعمره   جادیاما ا  نهاده شد  از . اعـالم شـد  ای

نیو چ رلندیا ژهیکشورها بو  گریمهاجران از د   لیس التیا نیسال با اکتشاف طال در ا      نیهم
و هـم صـنعت و       تیـ هـم بـه لحـاظ جمع       ایـ کتوریشد و ملبـورن و و      ریمنطقه سراز  نیبه ا 

ـ ملبورن ح "شهر موسوم به     نیا کهيبه گونه ا   ;دافتنییتوسعه فراوان  ،یبازرگان ،  "آور رتی
بـا اعـالم   1901در سـال  . گـشت  لیپس از لندن تبـد ایتانیبريشهر امپراتور  نیبه بزرگتر 

یتختیمستقل اعالم و ملبـورن بـه پـا         يالتهایاز ا  یکیبه عنوان    ایکتوریو ا،یاستقالل استرال 
. دیگرد ایاسترال تختیکانبرا پا  ٔ، شهر نوساخته  1927هرچند در سال    . شد دهیکشور برگز  نیا

و ی، صنعت یقطب علم  زیکشور و ن   یو ورزش  يهنر-یعنوان مرکز فرهنگ  امروزه ملبورن به  
.دیآیبه حساب مایاسترالیبازرگان

تیو جمعایجغراف
ياهـا یو از جنـوب بـه در  یجنوبيایساوت ولز، از غرب به استرال     ویاز شمال به ن    التیا نیا
کمتـر از دوهـزار متـر و    ینقطـه آن کـوه بوگونـگ بـا ارتفـاع        نیبلنـدتر . زاد محدود است  آ

237الـت یا نیمساحت ا . استیاست که هم سطح در     یجنوب يهاآن کرانه  يجا نیترپست
ـ اما جمع  دیآیبه حساب م   ایکوچک استرال  ينهایمربع است که از سرزم     لومتریهزار ک  آن  تی

پـر   الـت یا نیهزار نفـر بـرآورد شـده کـه دومـ           کصدیو   ونیلیاز پنج م   شیب 2006در سال   
.دیآیبه حساب مایاسترالتیجمع

ایکتوریويشهرها
گـر یاز د. دیآیبه حساب مایشهر استرالنی، شهر بزرگ ملبورن است که دوم     ایکتوریو مرکز

:اشاره کردنهایبه اتوانیمالتیانیمهم ايشهرها
Ballaratباالرت * 
Bendigoگویندب* 
Latrobe Cityالتروب * 
Benallaبناال * 

گردشگاهها
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يدوازده حواريهاصخره* 
پیلیفرهیجز* 
یانوسیراه بزرگ اق* 
ارایدره * 

Melbourne Royal Exhibition Houseتصویري از

.باشدیکه مرکز آن پِرت م) WA(یغربيایاسترال.6
ـ ایسوم غربـ   کیاست که   ) از لحاظ مساحت  (ایاسترال التیا نیتربزرگ یغرب يایالاستر نی

ـ ا. مـرز دارد "یمنطقـه شـمال  "و "یجنوبيایاسترال"االتیو با اکندیکشور را اشغال م    نی
ـ ناح نیتـر بـزرگ , هیدر روس  اقوتستانیيپس از جمهور   التیا . در جهـان اسـت     یاسـتان  هی

.استتپرشهر التیانیاتختیپا
.استالتیانیمشهور ايهااز جلوهتاطراف پریشنيهاخاك

.استنیمرکز آن دارو) NT(یشمالنیقلمرو سرزم.7
از یکــی) Northern Territory: یسیــدر انگل(یقلمــرو شــمالایــیشــمالنیســرزم
اسـت کـه   ایدر اسـترال ینیکشور است و تنها سرزمنیدر شمال ا    ایاسترال یاصل ينهایسرزم

ـ مرکز ا . کامل را ندارد   التیا کیو حقوق    شودیشناخته نم  التیه عنوان ا  ب قلمـرو شـهر     نی
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و از جنوب بـه     یغرب يایاز غرب به استرال    نزلند،یبه کوئ  شرقاز   یقلمرو شمال . است نیدارو
.شودیمحدود میجنوبيایاسترال
ـ امـا ب اسـت ییاسـتوا يمرطوب با آب و هـوا     يجنگلها يدر شمال دارا   یشمال قلمرو شتری

ـ از دو  شیب یاندک التیا نیا تیجمع. دهدیم لیتشک ابانیمساحت آن را ب    هـزار نفـر     ستی
ـ  يهاچشمه. دیآیبه حساب م   ایبخش استرال  نیترتیاست که کم جمع    دو  نیو کـاتر   سیآل

.آن هستندگریشهر د
نیرکـه بـاالت  دهنـد یمـ لیتـشک ایاسـترال  انیقلمرو را بوم   نیا تیچهارم جمع  کیاز   شیب

تنهـا قـسمت   نیهمچنـ یقلمرو شـمال  . است ایاسترال يالتهایا انیدر م  انینسبت حضور بوم  
در طـول    نیـ شـهر دارو  . استدهید کیرا از نزد   یاست که نبرد نظام    خیدر طول تار   ایاسترال

.ژاپن بمباران شدییهوایشاهنشاهيروینيدوم به دفعات از سویجنگ جهان
يبرا2004در سال    نیسرعت نداشتند و دارو    تیمحدود 2007قلمرو تا سال     نیا يهاجاده

ـ قلمـرو بـه دل  نیا. وصل شدیبار به خط راه آهن مل   نیاول يگاههـا یاز پایکـ یحـضور  لی
ـ نییکـا یقابل توجـه آمر   تیجمع يمتحده دارا  االتیمهم ا  ياماهواره يناوبر . باشـد یمـ زی

است و جزو آثـار شـناخته        ایاسترال یعیطبآثار   نیترکه از مهم  ) ولوروا: ینام بوم (رزیِصخره آ 
صـنعت  . قـرار دارد سیآلـ يهـا چشمهيلومتریک450است در   یجهان یفرهنگ راثیشده م 

.رودیقلمرو به شمار منیمنابع درآمد انیترامروزه از مهمسمیتور

.مشتمل بر شهر کانبرا و اطراف آن) ACT(ایاسترالنختیپانیسرزم.8
ـ در انگل(ایاسـترال یتختیقلمرو پااینیسرزم Australian Capital Territory: یسی

دولـت مـستقل در      يدارا الـت یاز مجموع هـشت ا     التیا نیترکوچک) ACTو به اختصار    
سـاوت ولـز   وینالتیبخش کوچک در دل اکیهمانند   ا،یاسترال یتختیقلمرو پا . استیاسترال

ـ اتیاهم. ستیمرز ن  مه يگرید التیقرار گرفته و با ا     قلمـرو بـه خـاطر وجـود کـانبرا،           نی
.در آن استا،یاسترالتختیپا

کـوك   مـز یپنج دهـه بعـد از ورود ج        باًی، تقر 1820منطقه در سال     نیبه ا  دپوستانیسپ ورود
نیسـرزم نی، ا 1901در سال    ایکشور فدرال استرال   سیده سال پس از تأس    . استاتفاق افتاده 

.شدلیتحودیجدیتختیساختن پايل براساوت ولز جدا شد و به دولت فدراویاز ن
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پایتخت استرالیا،کانبرا

Http://www.australiasheep.com/kanbra2.jpg

ایاسـترال يبنـدر ریشهر غنیترهزار تن دارد و بزرگ 325از   شیب یتیجمع. است ایکشور استرال  تختیکانبـِرا پا 

. ملبـورن  واقـع اسـت   یشمال شـرق  يلومتریک 650و   یدنیس یجنوب غرب  يلومتریک 300در  . دیآیبه شمار م  

ـ ا. شـد دهیبرگزایالاستریتختیو ملبورن به پایدنیسانیمیدر توافق1908کانبرا در سال    شـهر بـه عنـوان    نی

تخـت یکانبرا به عنوان پا. تفاوت دارد  ایاسترال يشهرها گریاست با د  ساخته شده  یکه کامًال با نقشه قبل     يشهر

کـانبرا  . اسـت دادهيرا در خود جـا یدولتيهااز ادارهگریدياریکشور و بسنیایرلمان و دادگاه عال   پا ا،یاسترال

.استیاسترالیو خارجیگردشگران داخلهمورد عالقنیهمچن

. اسـت ساخته شـده یقبلیو با طراحیاست که با هدف قبلایاسترال يشهرها یتمام نیشهر تنها شهر در ب     نیا

ـ انتخاب گردفنیگر یوالتر بورل  ،یکاگوئیطرح معمار ش   ،يشهر یطراح یالمللنیپس از مسابقۀ ب    ـ و عملدی اتی

يبـه فـضا  يادیـ زيهـا بود و مساحتيشهريشهر مملو از باغها یطراح. دیآغاز گرد  1913ساخت در سال    
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د و توسـعۀ  هر چند رشـ . را به خود اختصاص داد    » بوته تختیپا«کانبرا عنوان    کهیسبز اختصاص داده شد بطور    

.را ادامه دادشرفتیپریدوم دوباره مسیاز جنگ جهانافت،پسیکاهش یجهانيهاکانبرا در اثر جنگ

ـ . اسـت یمتعدد دولتيو سازمانهاایاسترالیدولت، خانۀ پارلمان، دادگاه عال   أتیمحل استقرار ه   کانبرا نیهمچن

یناخـالص ملـ  دیـ درصد تولنیشتریفدرال بدولت. استیملیو اجتماعیموسسۀ فرهنگنیمحل استقرار چند 

یو خـارج یداخلـ يهـا ستیتوجه تورردمقصد مو  نیکانبرا همچن . کارفرما در کانبرا است    نیتررا دارد و بزرگ   

.است

ـ / kæm.bɹə/کننـد ینام شهر را در دو بخش تلفـظ مـ  هاییایاسترالاغلب ـ kæm.bɹə/ (can-bra/ای ای

cam-bra (از تلفـظ  یتعداد کم/kæn.bə.ɹə / ـ شـهر را  نیسـاکن . کننـد یاسـتفاده مـ  / kæn. be.ɹə/ای

.ندیگویم/ kæn. be.ɹəns/ییکانبرا

ي کانبراخچهیتار

در گویمردم نگار . قبائل نگوناوال و والگالو بود     یفصل ستگاهیز دپوستان،یاز ورود سف   شیکانبرا پ  يامروز منطقه

يهاافتهی. کردندیمیدر غرب زندگ   هايراجوریساحل و و  در   نیوئیکانبرا، گوندونگورا در شمال،      یجنوب شرق 

.استمنطقهنیدر اشیهزار سال پ21کانبرا نشانگر سکونت انسان از دست کم هیاز ناحیشناسباستان

یبرخـ . نگوناوال اسـت يقوم از گروه خانوارهانیا. انددانسته ينگابر یکانبراً را برگرفته از نام قوم محل      «ٔواژه

.دانندیدر زبان نگوناوال م» محل مالقات«یکامبرًا به معن»ٔام کانبرا را مشتق از واژهنگرید

ي کانبراو آب و هواایجغراف

نـدابال یبريرشـته کوههـا  یکـ یو در نزدباشدیم) mi|مربعلیما0/311(مربع لومتریک6/805کانبرا  مساحت

قرار گرفته که یشهر در ارتفاعات   نیا. فاصله دارد  یحل شرق از سا ) لیما 93(لومتریک 150باًیقرار گرفته که تقر   

متـر  888نقطـه کـوه مـاجورا بـا ارتفـاع      نیندتربل) فوت2300تا 1800(کنندیمرییمتر تغ 700متر تا    550از  

ـ ناح(لـور یشامل کوه تگریبزرگ د  يهاتپه. باشدیم) فوت 2913( ـ ناح(ینـسل ی، کـوه آ )ایاسـترال تخـت یپاۀی ۀی

ـ ) ایاسـترال  تخـت یپا ۀیناح(اهی، کوه موگاموگا و کوهستان س     )ایاسترالتختیپا اطـراف   يبوتـه زارهـا   . باشـند یم

. باشـد یخـشک مـ    پتوسیاوکال يهاسر سبز، باتالق و جنگل     ينهایساوانا، زم  پتوس،یلاوکا اهانیاز گ  یمخلوط
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یبـورل اچـۀ یآن ساخته شده که دريبر رويآب شهر، سرنیتأميو براکندیرودخانۀ ملونگلو از کانبرا عبور م  

شـود کـه آن   یکانبرا وصل میدر شمال غرب  یجیسپس ملونگلو به رودخانۀ موروم ب     . استرا شکل داده   فنیگر

ـ بنیرودخانـۀ کـرئ  . رودیولز مـ وساوتیدر ناسیبه سمت شهر یهم در جهت شمال غرب  ملونگلـورا، بـه   ان،ی

لـومال بـه ملونگلـو و    اراینهر جرا بومبرا و نهر     لیاز قب  يادیکوچک ز  ينهرها. کندیاواکس متصل م   ينهایزم

يهـا اچـه یشـکل دادن در يو توگرانونگ بـرا نندراییگيهانهرها با نامنیدو تا از ا   . دارند انیجر یجیموروم ب 

ـ رودخانـه ملونگلـو طغ  یدر گذشته گاه . شدهاند يو توگرانونگ، سدبند   نندراییگ لیو باعـث سـ  کـرده یمـ انی

.استشدهیم

اکثر مناطق يآب و هوا . و فاصله و ارتفاع از ساحل، کانبرا چهار فصل مجزا دارد           ژهیو ییایعرض جغراف  بخاطر

خـشک، و  يگـرم، تابـستانها  يکانبرا هوا. معتدل استرد،یگیرا در بر م یالتیا يهاتختیپا یکه تمام  یساحل

و CBD|يدر منطقـۀ تجـارت مرکـز   فدر برمتناوب و بارش نا  یو سرمازدگ  نیبا مه سنگ   میمال يزمستانها

ثبت شـده در    يدما نیکمتر] 1. [استبوده 1968هیفور کمیثبت شده، در     يدما نیشتریب. مناطق اطراف، دارد  

.شودیمدهیو حداکثر بارش در بهار و تابستان دکبار،یهر سه زمستان باًیتقر. است1971هیژوئ11

کانبرايساختار شهر

یطراحـ فنیگـر یوالتـر بـورل  کـا، یآمرستمیاست که توسط معمار معروف قرن ب      یقبل یا طراح ب يشهر کانبرا

امتـداد  فنیگـر اچـۀ یکه تا دریمحور آب. استشدهیدو محور عمود بر هم طراحریمرکز شهر در مس. استشده

ـ و ANZACابـان یختا لیهتالیکه از خانۀ پارلمان در کاپ    یفاتیتشر ينهایو محور زم   ابدییم يدبودهـا ای

کـانبرا از سـه محـور    یمنطقۀ معـروف بـه مثلـث پارلمـان    . ابدییادامه مینسلیکوه آ ۀیدر کوهپا  ایاسترال یجنگ

در امتـداد  لیهیتیسیدر حوالکیویتا مرکز سیرفاه اجتماعابانیدر امتداد خلیه تالیشده که از کاپ    لیتشک

گـسترده  لیـ هتـال یبـه کاپ نگـز یکابـان یو در امتـداد خ لیدر راسل ه   یتا محوطۀ دفاع   یقانون اساس  ابانیخ

یمحلـ يهـا شده، مرکز شهر، مرکز گروه و حومـه    يزیربرنامه يهاکانبرا به محدوده   يشهر ینواح. استشده

ـ اند و هر کدام شدهمیتر تقسکوچکيهاهفت محدوده وجود دارند که هر کدام به حومه   . استشده میتقس کی

ـ ها به ترت محدوده نیا. و فروش است   دیو خر  یاجتماع يتهایحل فعال دارند که م   هرمرکز ش  یمـسکون ریـ زبی

:شدند
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٦٥

حومـه 15يادامـه داشـت و دارا  1960شد کـه تـا    یمسکون 1930و   1920يدر سالها  ،یشمال يکانبرا* 
.است

حومه12ي، دارا1960تا 1920از سال ،یجنوبيکانبرا* 
حومه13شد، یمسکون1963دره وودن ، در سال* 
حومه25يشد، دارایمسکون1967بلکنن، در سال * 
حومه8يشد، دارایمسکون1969در سال ک،یوستون گر* 
حومه19يشد، دارایمسکون1974توگرانونگ، در سال * 
.حومه دارد7شد، تاکنون یمسکون1990در سال ن،یگانگاهل* 

، 1967پـس از سـال     . هستند فنیگر یوالتر بورل  یبر طراح  یاساسًا مبتن  یو جنوب  یشمال يانبراک يهامحدوده

از ياکنـد و مجموعـه  تـر عیکرد تا شهر کانبرا را وس  یرا طراح » Yنقشۀ  «يکشور تختیتوسعۀ پا  ونیسیکم

بـود  Yحرف هینقشه شبنیا. کندمتصلگریکدیکرده و با بزرگراه به ياندازو مرکز شهرها را راه     دیمراکز خر 

توسـعۀ کـانبرا   . آن قرار داشـتند يدو بازويدر دو انتها  نیو بلکونن و گانگهال    ینییکه توگرانونگ در قسمت پا    

انـد  اجاره گرفتـه شـده  یساله از دولت مل99به مدت ACTواقع در ينهایزمیتمام. شدتیتوسط دولت حما  

یمحلـ يهـا مغـازه يهـا دارا اغلـب حومـه  . شـود یمـ تیریمده،یدولت ناحوسطها امروزه تهر چند اکثر اجاره  

ـ و مدارس اغلـب نزد یامکانات اجتماع. قرار دارنددیبه مرکز بزرگ خر   کیو نزد  باشندیم يهـا بـه مغـازه  کی

سـاکنان  نیکه اول یمعروف يهاییاینام استرال  ياز رو  ایاسترال يهاحومه شتریب. قرار دارند  دیمراکز خر  اییمحل

ابـان یانـد مـثالً خ  شـده يگـذار موضوع خاص ناميعموماً از رو ابانهایخ. استشده يگذاراند، نام شهر بوده نیا

اغلـب  . اسـت شدهيگزارنامهاستیو ناتورالهاستیولوژیبيپاژ از رو ابانیسدها و آب بندها و خ      ياز رو  یراض

.و هومهچلیمک،یو شیفيهاحومه: سبک وجود داردعیصناأتیه
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٦٦

یمنیآداب و موارد ارعایت آداب و رسوم و 

يچند مـورد از مـوارد  نجایدر ا.ستینیقاعده مستثننیاز ازینایآداب و رسوم خود را دارد و استراليهر کشور 

:ذکر شده استکنندیاز آنها استفاده میدر آداب اجتماعایکه مردم استرال

.دینشان دادن عالقه و گوش کردن حتما به چشمان مخاطب خود نگاه کنيبرا

چون عذر خواهی بعد از عطسه کردن مرسوم است اما در رابطه بـا         .دیکن یاز عطسه کردن حتما عذر خواه      بعد

. ن عمومی، نیازي به عذر خواهی نیست، حتی در اماک"فین کردن"گرفتن آب بینی 

مالقـات  دربا این وجود .نها استفاده کنندآاسم کوچک افراد براي صدا کردن     ترجیح می دهند از    استرالیایی ها 

را با نـام  گریالبته در ادارات افراد همد. خودش از شما بخواهد نکهیمگر ادیرا با نام کوچک صدا نکن  یاول کس 

.کنندیکوچک صدا م

مالقـات  در. استرالیایی ها خیلی رسمی نیستند، بنابراین در آشنایی ها و مالقات بسیار راحت و خودمانی هستند     

اکتفـا  و لبخنـد و فقط بـه دسـت دادن     دیینما يدر آغموش گرفتن افراد، جدا خوددار      ایافراد و    دنیاول از بوس  

.دیکن

.هنگام انجام کار فراموش نشوددرThank youدر درخواست ها و  Pleaseکلمات مودبانه مانند گفتن

دعـوت کننـده اسـت نـه پرداخـت      یهمراهـ يشـاپ بـه معنـا   یکـاف ایبار و  ایرستوران   کیشدن به    دعوت

.شانیصورتحساب توسط ا

.عدم حضور حتما به اطالع دعوت کننده رسانده شودایدعوت نامه حضور و افتیصورت دردر

ت شده باشید، بهتر است که به شرط ادب به همراه یک جعبه شکالت یا گل اگر براي شام به خانه کسی دعو

.یا یک بطري با کیفیت مشروب به عنوان  پیشکش با خود ببرید

.دیبرسانگریرا با اطالع طرف دریتاخنیادیقرار مالقات حتما باکیدر ریصورت تاخدر

دیک، و یا همسایه ها در مراسمی مثل کوچک در بین اعضاي خانواده، دوستان نزهدیه يمعموال یک 

.شودسالگرد تولد و کریسمس رد و بدل می 

.باشدیممنوع میدر ادارات و مجامع عمومدنیکشگاریس

.باشدیدر ادارات ممنوع میسنتيلباسهادنیپوش
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٦٧

.دیکنيداشته باشد خودداریکه جنبه نژاد پرستیانجام هر حرکتاز

.شودین برخورد مآبا دایخالف قانون بوده و شدگرانیبه دنیتوهفحش دادن و -دیتهد-ریتحق

کننده یکه آن شخص معرفیاز همان القاب و اسامدیمعموال بادیشویمیمعرفیکه به شخصیهنگام-1

. دیاو را بروس خطاب کندیتوانیمزیکنند شما نیرا بروس معرفیمثال اگر شخص.دیاستفاده کنبردیبه کار م

و دست Hello ،pleased to meet youدییگویمعموال مد،یشدیمعرفیآنکه به شخصپس از

.دیدهیم

.رندیگیرا در آغوش نمگریو همدکنندینمیمردان معموال روبوسایدر استرال

. -زنان رایحت(کنندیخطاب مقیرفزیرا نبهیافراد غریهستند و حتیرسمریها غییایاسترالاز آنجایی که 

بودن افتخار یکسقیو رفرودیمکارمردان به يدر اصل براMateهمان ایقیرفيکه واژه دیبداندیبا

.استیبزرگ

و در سوال کردن و -هاییکایمانند آمر(ترندیخودماناریخود بسیسیبا اقوام انگلسهیها در مقاییایاسترال-2

از شما يادیزیخصوصيچنانچه سوال هاییایالاسترکیبرخوردتان با نیدر اول. رك هستنددهیاظهار عق

. جالب هستندشانیها واقعا برابهیغروچون آنها فقط کنجکاوند دیریو به دل نگدیچندان تعجب نکندیپرس

.هستندزیدوستانه دارند و مهمان نواز نيها برخوردبهیها معموال با غرییایاسترال

متداول است اگرچه در يامرکنندیدعوت ميصرف چايو برارنیها تازه واردهیامر که همسانیا-3

آشنا شدن با يمناسب برايوهیشکی. و معاشرت چندان آسان نباشدییآشنانیشهرها ممکن است ا

را گانیساهميو همه دیدهبیترت-به صرف کبابیمهمان(ویکیباربیمهمانکیاست که نیها اهیهمسا

همراه خود یدنینوشيبطرهیها کینکیها و پیکه در مهمانخواهندیما ممعمول است که از ش.دیدعوت کن

.دیاوریب

و پوشندیمثال در تابستان در اداره شلوار کوتاه م.و راحت استیرسمریها معموال غییایپوشش استرال-4

یگروهایبخش ریمثال مددیداشته باشیسمت مهمنکهیمگر استیکت و شلوار و کروات معمول ندنیپوش

در . اون مراسم استسبمنایکه چه لباسدیبهتر است بپرسدیدعوت شدیرسمیچنانچه در مراسم.دیباش
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٦٨

دیخواهبنکهیمگر ادیدر مورد لباس مناسب سوال کندیدعوت شدیاگر در عروسنطوریهمزینیمورد عروس

.دیانگشت نما شو

دنیرسریخاص که ديهایمگر در مورد مهمانرود که وقت شناس باشدیمعموال از مهمان انتظار م-5

. -دینرسیکه پس از مهمان سرشناس اصلیبه شرط( افراد است یاجتماعتیشخصينشاندهنده 

ستیاز لتاانتظار داشته باشد دیاصال نرسد باایشام برسد و یبه مهمانریهر کس که دیدر مراسم عروس

.-هی براي تاخیر یا حاضر نشدنش وجود داشته باشدعذر موجمگر (مهمان ها حذف شوديندهیآ

داشته باشد که انعام بدهد لیتمایاگر چه ممکن است  کس،ستیچندان معمول نایانعام دادن در استرال-6

دهندیانعام نمیتاکسيهرگز به رانندهایدر استرالیغربيبرخالف کشورها.ستیمرسوم نیلیدر کل خیول

باربران و کارمندان هتل و کارکنان یحت.عدد گرد کنندنیکترینزدرا به یتاکسيهیرامعمول است که کیول

کهيهرچند با موارد.شوندیناراحت نمدیدهنانعام آنهااز شما انتظار انعام ندارند اما اگر بهزیها نییدستشو

کالس يهاانمثال در رستور.دهم وجود دارییاستثناهایولستیانعام دادن مرسوم نایشد که در استرالهگفت

.دهندیدرصد از صورتحساب را انعام م10خوب رستوران تا سیسرويباال متداول است که در ازا
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٦٩

نمایو سونیزیتلو

مختلـف ممکـن   یآنهـا در نـواح  يهـا است که برنامه   یدر سطح مّل   يتجار یونیپنج شبکه تلوز   يدارا ایاسترال

یبزرگـ لیبه دل. استافتیکشور قابل درنیدر ايادیزیپولیونیتلوزياهشبکه نیهمچن. است متفاوت باشد  

ـ زیـ کوچک نياغلب شهرهاواست   ادیز اریکشور بس  نیا ییویراد يستگاههایتعداد ا  ا،یاسترال نیسرزم ایـ کی

. سـت ايرشـهر یدر نقـاط غ ژهیبـو هایائیاسترالیبازتاب زندگ شتریب ایاسترال ينمایس. دارند یمحل يویچند راد 

ـ اينمایسـ يو سـالنها هاسـت یائیمـورد عالقـه استرال   حاتیاز تفر  نمایس يادیـ کـشور از رونـق و کثـرت ز   نی

عرضـه  یجهـان ينمایکُلِـت را بـه سـ   یلجر و تونتیهدمن،یککولیچون نیکشور هنرمندان نیا. برخوردارند

ـ 1970به دهه ایدر استراليساز لمیو ف  نمایصنعت س  ییآغاز شکوفا . استکرده لمیکـه توسـط فـ   گـردد یباز م

باعـث جـذب   ریوتریبه نام پییایاسترالکییبه کارگردان) 1975(» راكنگیدر هنگ  یدسته جمع  کین کیپ«

،یآلمـان لمـساز یورنـر هرتـزوگ ف  . شـد  نمایکشور در صنعت سـ     نیشناسانده شدن نام ا    زیو ن  یمخاطبان جهان 

ـ بومنیهمـ يمـاجرا لم،یفـ يماجرانند؛یبیب مسبز خوايهاکه مورچهییدارد با عنوان جا   یلمیف . اسـت انی

راخراب کند کـه بـه بـاور    ياخواهد تپهیشوند، چون شرکت ميشرکت راهسازکیخواهند مانع   یم هایبوم

.کنندیسبز در پناه آن استراحت ميهاآنها مورچه
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٧٠

شیو نمایقیموس

بـا  ییآهنگهـا ا،یاسـترال یآنجا است در منطقه بومیوممربوط به مردمان بایدر استرالیقینوع موس  نیتریمیقد

معروف است، رقـص  »يکوروبور«که به انیاجتماعات بومیدر ط. شودیاجرا م یو روحان  یاجتماع هیدرون ما 

مختلـف  انیسرودها روح بوم،یمذهبيدر مراسم و جشنها   . شودیرا شامل م   هایاز سرگرم  یو آواز قسمت مهم   

دور، در ياباورند کـه در گذشـته  نیبر ایمردم بوم. ندیگویم»ییایزمان رو«که به آن هددیموندیرا به هم پ 

ـ امروزه ا.شدنیبه ارواح در زم دنیبخش یخون اتیخوانده شد که باعث ح     ییهانغمه ییایزمان رو  آوازهـا در  نی

.شودیخوانده مواناتیو حاهانیگیزندگگسترشبقاء و يبرایمراسم مذهب

يگردد که با خود آواهـا یقاره برمنیدر اهاییایتانیبه دوران ساکن شدن بر ایدر استرال  ییاروپا یقیوسم خیتار

ـ سالن ارکستر و اپرا به همراه شـرکت راد    يامروزه هر شهر بزرگ، دارا    .آوردند زیرا ن  یدسته جمع  ایاسـترال ییوی

. نـد یآیسفر کرده و گـرد هـم مـ   ایبه استرالمرتباًااز کشورهياریستارگان بزرگ و رهبران ارکستر از بس     . است

جهـان اقـدام بـه جمـع        یقیموس يبرا» جان ساترلند «و  » ملبا ینل«يهمتا یرسا و ب   يصدا قیاز طر  ایاسترال

ـ ، راك و متـال ن )پـاپ (یمردمیقیموسٔنهیدر زمایاسترال. کندیمیمال يکمکها يآور يهنرمنـدان مـشهور  زی

یلیکـا . از دسته هستند   نیا نوگیم یلیپاپ مشهور کا   ٔو خواننده ) AC/DC(یسيد/یسيگروه متال ا  . دارد

را به خـاطر خـدمات    ) OBE(»ایتانیبر ينشان امپراتور «2007است در سال     ایتانیکه اکنون ساکن بر    نوگیم

الیسـر يهـا تاز قـسم   یکـ یدر   نیاو همچنـ  . کـرد  افـت یدوم در  زابـت یاز ملکه ال   یقیاش به هنر موس   ارزنده

ـ که در شـب کر دینقش آفر) Doctor Who(» دکتر وو«محبوب یونیزیتلو ٔاز شـبکه 2007سـال  ستمسی

.پخش شدیسیبیبیونیزیتلو
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یخانگحیوانات

. در خـصوص قرنطینـه کـردن دارد         ینظیر خود، قوانین سـخت     یب يحفظ حیات وحش و دام ها      يبرا استرالیا

و قرنطینه استرالیا بـا آدرس زیـر   یباید از خدمات بازرس) گربه  مثل سگ یا    ( یوارد کردن حیوانات خانگ    يبرا

:مجوز بگیرید

Australian Quarantine and Inspection service, GPO Box 858, Canberra

ACT 2601, Australia tel 02-62723933.
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استرالیادیدنیهاي مختلف در

آدالید-1

ایـن  . آدالید یکی از شهرهاي زیباي اسـترالیا اسـت  . جنوبی است  در استرالیا و پایتخت ایالت استرالیاي     شهري
.جمعیت می باشد1200000آدالید داراي بیش از . شهر یکی از شش شهر پر جمعیت استرالیا می باشد

بریزبین-2

مرکز ایالـت کوئینزلنـد در کـشور    ) استbrɪz.bənو تلفظ درست آن بریزبن Brisbaneنام انگلیسی آن   (
نفر آن در شهر بریزبین و بقیـه در         989152نفر است که     1820400جمعیت کالن شهر بریزبین     . ستاسترالیا ا 

سـاختار  . بریزبین بعد از سیدنی و ملبورن سومین شهر بزرگ استرالیاست      . شهرهاي اقماري آن زندگی می کنند     
CentralBusiness(شهري بریزبین همانند دیگـر شـهرهاي بـزرگ اسـترالیا مـشتمل بـر مرکـز شـهر         

District, CBD ( و تعداد زیادي محله)Suburb (است.

دیدنیهاي بریزبین

رودخانه بریزبین •
South Bank Parklandsپارك کرانه جنوبی رودخانه بریزبین •
با نماي کامل از شهر Mt. Coot-thaگردشگاه کوهستانی کوت تا •
Kangaroo Pointچشم انداز کانگورو پوینت •
Queensland State Libraryخانه ایالتی کوئینزلند کتاب•
ساختمان کازینو •
ساختمان شوراي شهر بریزبین •
Powerhouse Museumموزه نیروگاه برق •

:)Darwin: در انگلیسی(بندر داروین - 3

1660شـده و  داروین در کناره خلیج بیگل و دریاي تیمور بنا    .مرکز ایالت سرزمین شمالی در کشور استرالیاست      
این شهر از نظـر  . نفر برآورد شده است    111300برابر   2005جمعیت داروین در سال     . کیلومتر مربع وسعت دارد   

همچنین پرورشگاههاي آبزیانی چـون کروکـدیل   . نظامی اهمیت دارد و پایگاههاي نظامی زیادي در آن هست     
رکهاي حفاظت شـده زیـادي دارد کـه بـه دلیـل      اطراف داروین پا. و ماهیان از صنایع مهم آن به شمار می رود    

.مهمترین مرکز آموزش عالی آن است"دانشگاه چارلز داروین". داشتن تمساح هاي خطرناك شهرت دارند
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در مجمـوع داراي دو  . داروین داراي آب و هواي استوایی است و در فصلهایی از سال، بارندگی هاي شدید دارد             
داروین عمـدتا داراي  . میلی متر است1700دگی ساالنه در آن بیش از    میزان بارن . فصل مرطوب و خشک است    

.هوایی مرطوب و بسیار گرم است

:دیدنیهاي داروین

یادمان استوارت •
موزه تلگراف •
معبد چینی •
باغهاي گیاهی جرج براون •
پارك جنگلی ملّی چارلز داروین •
Cutta Cutta Caves Nature Parkغارهاي کوتا کوتا •
Kakadu National Parkپارك جنگلی ملّی کاکادو •

:)Rockhampton: در انگلیسی(راکهمپتون یا راکهمپتن - 4

این شهر در کناره اقیانوس آرام و در مرکـز کوئینزلنـد قـرار گرفتـه و             . شهري است در شرق کوئینزلند استرالیا     
ي نیمـه اسـتوایی دارد و جمعیـت آن کمتـر از     آب و هـوا . فاصله آن با بریزبین بیش از ششصد کیلـومتر اسـت       

شهرت دارد هرچنـد  "کوئنیزلند مرکزي"ناحیه اي که این شهر در آن قرار گرفته به نام         . شصت هزار نفر است   
.دانشگاه کوئینزلند مرکزي در این شهر قرار دارد. این ناحیه در شرق این ایالت است نه در مرکز آن

:سیدنی-5

نیمی از ایرانیـان  . رین شهر استرالیا و پایتخت ایالت ویلز جنوبی نو یا نیو ساوت ولز است            تترین و قدیمی  بزرگ
نفر در شهر سیدنی ساکن هستند9323مهاجر به استرالیا یعنی 

.هزار نفر مسلمان دارد که بیشتر آنها در دو شهر سیدنی و ملبورن زندگی می کنند280استرالیا حدود 

:ملبورن-6

ایـن  )2007تــخمین  .(میلیون نفر، دومین شهـر پر جمعبت استرالیا به حساب مـی آیـد           3,7ابر با   با جمعیتی بر  
اهالی ایـن   70%شهر درجنوب شرقی کشوراسترالیا قرار گرفته است و پایتخت ایالت ویکتوریا و منزلگاه بیش از                

ن، بوسـیله مهـاجرینی آزاد   ، چهل و هفت سال پس از ورود اولین اروپائیا     1835ملبورن در سال    . ایالت می باشد  
، ملبورن از یک اقامتگاه موقت در اطراف رود یـارا بـه           1850با هجوم جویندگان طال در دهـه       . بنیان نهاده شد  

مهمتــرین وپرجمعیـت تـرین شـهر     "ملبورن حیـرت آور "1865به سال .یک کالنشهر در حال رشد تبدیل شد    
ساخته شد،فدراسیون استرالیا، ملبورن را پایتخت موقت کـشور  که کانبرا 1927تا سال 1901از سال   .استرالیا بود 

.قلمداد میکرد
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امروزه ملبورن یکی از مراکز مهِم فعالیتهاي تجاري،صنعتی وفرهنگی است تا آنجا که اغلـب از آن بـه عنـوان                  
رهنگـی  این شهر همه ساله میزبان بسیاري از رخدادهاي مهم ف.پایتخت ورزشی و فرهنگی استرالیا یاد می شود 

. در ایـن محـل برگـزار شـد     2006و بازیهاي مـشترك المنـافع        1965المپیک تابستانی   . و ورزشی استرالیاست  
این معماري منحصر به فرد شامل ساختمان نمایشگاه        .ملبورن بابت معماري ویکتوریایی اش شهرت یافته است       

ن ایـستگاه خیابـان فلینـدرز،    سلطنتی که میراثی جهانی است وهمچنین چشم اندازهاي قابل تـوجهی هــمچو     
میدان کریکت ملبورن و شبکه گسترش یافته تراموا است که به لـحاظ گستردگی در نیمکره جنوبی بزرگتـرین          

همچـنین ملبورن چندین نوبت به عنوان بهترین شهر دنیا براي زندگی شـناخته شـده     . ودر جهان سومین است   
.است

:) Mackay: در انگلیسی(مکاي یا ماکاي -7

این شهر در شمال شرق این ایالت و در ساحل اقیـانوس آرام           . نام یکی از شهرهاي ایالت کوئینزلند استرالیاست      
.قرار دارد

ایـن  . مکاي شهري است با آب و هواي نیمه استوایی که در نُه صد کیلومتري شمال بریزبین قرار گرفته اسـت         
اپیتان کـوك برخـی منـاطق آن را نامگـذاري کـرد           توسط بریتانیائی ها مشاهده شد و ک       1970منطقه در سال    

یک سوم شـکر تولیـد اسـترالیا،    . مرکز تولید شکر در استرالیا است و به پایتخت شکر استرالیا شهرت یافته است       
.هزار نفر است82جمعیت این شهر اندکی بیش از . محصول این منطقه است

:کايادیدنیهاي م

باغهاي گیاهی منطقه اي •
اونگِال پارك ملی•
Whitsunday Islandsجزیره هاي ویتساندي •
هاي مرجانی بزرگ استرالیاصخره•

:)Hobart: در انگلیسی(هوبارت و یا هبارت - 8

ساخته 1802هبارت در سال . نام شهري بندري در استرالیاست که مرکز ایالت تاسمانی این کشور می باشد
.ر جمعیت داردهزار نف202شده و در حال حاضر بیش از 

:پرت- 9

نفري پرت ، این شهر را به بزگترین 1،477،800جمعیت . مرکز ایالت استرالیاي غربی در کشور استرالیا است
همچنین این شهر چهارمین شهر بزگ استرالیا نیز محسوب می شود . شهر غربی استرالیا تبدیل کرده است 

.کشف شدJamesStirlingتوسط کاپیتان 1829این شهر در سال .

:)با تلفظ کَنز، ِکنز و ِکینزCairns: در انگلیسی(کنز -10
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این شهر در شـمال شـرق ایـن ایالـت و در فاصـله         .نام یکی از شهرهاي ایالت کوئینزلند در کشور استرالیاست        
].. 1[کیلـومتر فاصـله زمینـی دارد   2500کنز تا سیدنی بـیش از  . کیلومتري از مرکز آن بریزبین قرار دارد    1700

شهرت آن به دلیـل نزدیکـی بـه    . این شهر داراي آب و هواي استوایی است که بیشتر گرم و مرطوب می باشد     
کنز شهري بندري است که در کناره هاي دریـاي کـورال و اقیـانوس        . هاي مرجانی بزرگ استرالیا است    صخره

. ر بزرگ استرالیا به حساب می آید   هزار نفر است که چهاردهمین شه      128جمعیت کنز بیش از     . آرام قرار گرفته  
.دانشگاه جیمز کوك در کنز قرار دارد

:ي کنزدیدنیها

جزیره سبز •
جزیره فیتزروي •
ساحل ِالیس •
ساحل کلیفتون •
ساحل ماکانز •
صخره هاي بزرگ مرجانی استرالیا •
موزه کنز •

:) Gold Coast: در انگلیسی(گُلد کوست - 11

این شـهر در آخـرین نقطـه    . الیی یکی از شهرهاي توریستی استرالیا در ایالت کوئینزلند استبه معنی ساحل ط 

.جنوب شرق این ایالت قرار گرفته و هم مرز با ایالت نیو ساوت ولز می باشد

گلد کوست در کناره اقیانوس آرام بنا شده و به همین دلیل درازاي آن در امتداد شمال به جنوب بسیار بیشتر از                   

، از "رشـته کوههـاي بـزرگ جـدا کننـده     "این شهر از شرق به اقیانوس آرام، از غرب بـه        . ض آن می باشد   عر

گلد کوسـت آب و هـواي نیمـه اسـتوایی     . جنوب به ایالت نیو ساوت ولز و از شمال به بریزبین محدود می شود   

.دارد

ناحیه گلد کوست در سـال  . آیدامروزه گلد کوست یکی از مناطق به سرعت در حال رشد استرالیا به حساب می         

بیش از نیم میلیون نفر جمعیت داشته است که با این حساب دومین شـهر بـزرگ کوئینزلنـد و شـشمین        2006

گلد کوست به خاطر سلسله آسمانخراش هاي مرتفـع کـه در کنـار دریـا     . شهر بزرگ استرالیا به حساب می آید  

.قرار گرفته اند شهرت یافته است
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:هامناطق و شهرک

Surfers Paradiseسِرفِرز پارادایز •
Nerangنِرَنگ •
South Portساوت پورت •
Burleighبِرلی •
Albertآلبرت •
Gavenگِی وِن •
Broad Waterبِرُد واتر •
کولون گاتا •

:سواحل

یا بهشت موج سواران Surfers Paradiseسِرفِرز پارادایز •
گسترده ِبرُد بیچ یا ساحل •
Burleighبِرلی بیچ •
مِین بیچ یا ساحل اصلی •
پالم بیچ یا ساحل نخل •

:پارکها

پارك ملی تمبورین •
پارك ملی اسپرینگ بروك •
پارك ملی لَمینگتون •
پارك ملی بِرلی هِد •

:شهربازي ها

:شامل پارکهاي موضوعی

دریم ورلد •

سی ورلد •

مووي ورلد •

ند وایلد وِت َا•

وایت واتر•
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و ماخذمنابع 

au.com.flagsaustralia.www://http
com.iliadint.www://http

gov.au.immigration.www://http
fa.wikipedia.www://http
org.wikipedia.www://http

یسیانگليایپدیکیوایاسترالانیبوم
گاه آفتابوباهایعصر رو

یسیانگليایپدیکیوایاسترالانیبوميهنرها
روزنامه شرقایاسترالانیدرباره بوم

2002سال ا،یاداره آمار استرال
سایت اداره مهاجرت استرالیا
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