
 در شده واقع کشورهای از یکی( République française: فرانسوی به) فرانسه جمهوری رسمی عنوان با فَرانسه

 تاس کشوری سه از یکی فرانسه. هست نیز زیادی دریاهای آنسوی قلمروهای و هامنطقه دارای که باشدمی غربی اروپای

 به(. مراکش و اسپانیا از عبارتند دیگر کشور دو) باشدمی اطلس اقیانوس نیز و مدیترانه دریای در هم سواحلی دارای که

 .اندداده( ضلعیشش: معنی) l’Hexagone لقب آن به فرانسوی زبان در کشور، این نقشه   شکل دلیل

 مچنینه و اروپا اتحادیه و غربی اروپای کشور ترینبزرگ و است افغانستان اندازه   کمابیش فرانسه مساحت، پایه بر

 با که است تَن میلیون ۷۶ مرز از عبور حال در فرانسه جمعیت. آیدمی شماربه اروپا قاره همه در بزرگ کشور سومین

 رشه فرانسه، مرکز. گیردمی قرار اروپا اتحادیه در آلمان از پس پرجمعیت کشور دومین رتبه در فرانسه شمار، این

 انسهفر اساسی قانون. است فرانسه فرهنگ و تجارت اصلی مرکز و کشور این شهر ترینبزرگ پاریس. است پاریس

 دموکرات و سکوالر کشوری ایجاد بر تأکید قانون این. است رسیده رسمیت به ۸۵۹۱ اکتبر ۴ در پرسی همه یک برپایه

 رد و شد تدوین فرانسه انقالب در که شهروند و انسان حقوق اعالمیه  . کنندمی ایجاد را حاکمیت حق آن، در مردم که دارد

 .ستا کشور این باورهای بیانگر ایگونه به آید،می شمار به زمینه این در تاریخی سندهای نخستین از یکی خود نوع

 ۰۲ و ۸۵ هایسده در که ایگونه به شد اروپا منطقه   در برتر نیروهای از یکی به تبدیل فرانسه وسطا، قرون پایان از پس

 مهمترین به تبدیل فرانسه کشور، این طوالنی تاریخ طول در همچنین. بود بسیاری استعمار تحت مناطق و هاکلونی دارای

 مرکز ار کشور این که جایی تا گردید گوناگون هایزمینه در دانشمندان و اندیشمندان هنرمندان، از بسیاری پرورش کانون

 هنری و فرهنگی علمی، جامعه   هجدهم، و هفدهم هایسده طی در. پندارندمی جهان مدرن فرهنگ شکوفایی و پیدایش

 دهنامبر «روشنگری دوره» آن به که زدند رقم را دورانی پیوستندمی آن به اروپا سراسر از که اندیشمندانی و فرانسه

 چهارمین فرانسه. است بشر تاریخ هایدوره تریندرخشان از یکی اجتماعی و فکری دستاوردهای لحاظ از و شودمی

 گردشگر میلیون ۱۸ از بیش ساله هر دلیل، همین به که است جهان در یونسکو جهانی میراث بیشترین دارنده   کشور

 .جهان در دیگری کشور هر از بیش آماری - شوندمی کشور این جذب خارجی

 ایکشوره از یکی فرانسه سیاست، و اقتصاد نظام، هنر، فناوری، و صنعت بنیادی، علوم فرهنگ، چون هاییزمینه در

. ستا نظامی هایهزینه و بودجه نظر از کشورها سایر بین در پنجم رتبه   دارای کشور این. باشدمی جهان تأثیرگذار و مهم

 قتصادیا نیروی که است یافته گسترش کشورهای از یکی فرانسه. داراست را سوم رتبه   ای،هسته ذخایر نظر از همچنین

 هفتم رتبه   دارای خرید قدرت برابری نظر از و جهانی بزرگ اقتصاد پنجمین دارای اقتصادی، زاویه از. دارد زیادی

 .است جهانی

 

 حصیالت،ت زندگی، باالی استانداردهای. دانست پیشرو کشورهای از توانمی را فرانسه المللی،بین استانداردهای زمینه   در

 یمعرف زندگی برای آلایده کشورهای جمله از را فرانسه انسانی توسعه باالی شاخص و آزادی زندگی، به امید سالمت،

 للم سازمان امنیت شورای دائم عضو پنج از یکی و بوده متحد ملل سازمان مؤسس کشورهای از همچنین فرانسه. کندمی

 ناتو، ت،بیس گروه هشت، گروه زبانی،فرانسه چون دیگر المللیبین نهاد و گروه چندین در همچنین فرانسه. باشدمی نیز

 از همچنین کشور این. دارد عضویت التین اتحادیه   و جهانی تجارت سازمان توسعه، و اقتصادی همکاری سازمان

 .است بوده اروپا اتحادیه   تأسیس در پیشرو یکشورها

. دارند ایمدیترانه وهوایآب نیز جنوبی بخشهای. است معتدل وهوایآب دارای فرانسه شرقی شمال و شمالی هایبخش

 هاییزمستان و بوده باالیی بارش میزان دارای مناطق این یعنی که است اقیانوسی اقلیم دارای فرانسه غربی هایبخش

 هاییستانزم و طوفانی گاهی و گرم هاییتابستان از معموالا  نیز مناطق سایر. کنندمی تجربه را گرم هاییتابستان و معتدل

 .برخوردارند سرد

 و خوراکی مواد نقلیه، وسائط شیمیایی، آالت،ماشین فلزکاری، صنایع به توانمی کشور صنایع ترینمهم جمله از

 دم،گن. نمود اشاره نظامی و اتمی الکتریکی، پتروشیمی، سازی،کشتی هواپیماسازی، البسه، و منسوجات مشروبات،

 و کشاورزی محصوالت ترینمهم نیز خوک و گاو ماهی، انگور، برنج، ذرت، سیب، چغندرقند، زمینی،سیب جو،

 .دهندمی تشکیل را کشور دامپروری

 تمانی،ساخ اولیه ماده سولفور، گازطبیعی، نفت، نمک، نیکل، سنگ، زغال پتاس، بوکسیت، آهن، کشور معادن ترینمهم

 .رسدمی بشکه میلیون ۹۲ به نیز فرانسه نفت زیرزمینی ذخایر. باشدمی اورانیوم و پیریت فسفات، روی، و سرب



 پر کشور سومین و جهان گردشگری مقصد ترینمحبوب خارجی گردشگر میلیون ۱۴٫۶ با ۰۲۸۸ سال در فرانسه

 نبیشتری تعداد این که اندکرده سفر فرانسه به گردشگر تَن میلیون ۶۵٫۸ ،۰۲۲۷ سال در .گرفت نام گردشگری درآمد

 ۶۲ با .استبوده دالر میلیارد ۴۷٫۸ برابر گردشگر شمار این از فرانسه درآمد. استبوده جهان کشورهای میان در

 لستان،انگ ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، از باالتر جهان، توریستی کشور اولین فرانسه نیز، ۸۵۵۱ سال در گردشگر میلیون

 .بودگرفته قرار مکزیک و چین

 

: التین به) سوئیس کنفدراسیون رسمی نام با( Svizzera: ایتالیایی ،Suisse: فرانسه ،Schweiz: آلمانی) سوئیس

Confoederatio Helvetica)، لیختنشتاین، و اتریش با شرق از آلمان، با شمال از که غربی اروپای در است کشوری 

 ۴۸،۰۵۲ بر بالغ مساحتی وجمعیت نفر میلیون ۶٫۹ کشور این .است همسایه فرانسه با غرب از و لیاایتا با جنوب از

 «کانتون» که استشده تشکیل ایالت ۰۷ از و فدرال جمهوری صورت به است کشوری سوئیس .دارد مربع کیلومتر

 .شوندمی خوانده

 از یکی سوئیس. هستند زوریخ و ژنو جهانی شهر دو کشور این اقتصادی هایقطب و است برن شهر سوئیس پایتخت

 در هاباالترین از[ ۰]نفر هر برای دالر ۸۵،۲۲۲ با کشور این در سرانه درآمد و است جهان کشورهای ثروتمندترین

 ناختهش رسمیت به رومانش و ایتالیایی فرانسوی، آلمانی، زبان چهار آن در و است چندزبانه کشوری سوئیس.است جهان

 تاکنون ۸۱۸۹ سال از کشور این که طوری به است، جهانی مناسبات در طرفیبی طوالنی سابقه   دارای سوئیس.شوندمی

 یجهان تجارت سازمان و سرخ صلیب چون المللیبین هایسازمان از بسیاری مقر کشور این.استنشده جنگی هیچ وارد

 اریخت در سوئیس کشور تأسیس .دارد قرار ژنو شهر در و کشور این در نیز ملل سازمان اروپایی دفتر دو از یکی. است

 است ملی تعطیل سوئیس در روز این و شودمی ذکر ۸۰۵۸ اوت ۸

 جمعیت تراکم دارای میلیونی ۶٫۹ جمعیت با و است کوچکی نسبتاا  کشور مربع کیلومتر ۴۸،۰۱۹ مساحت با سوئیس

 از مترک است کوهستانی که سوئیس جنوبی مناطق در تراکم این. است مربع کیلومتر هر در نفر ۸۱۰ اندازه به متوسطی

: شودمی تقسیم جغرافیایی منطقه سه به کلی طوربه سوئیس .ترندپرتراکم شمالی هایقسمت که درحالی است، میانگین

 ..فرانسه مرز حوالی و غربیشمال ناحیه در ژورا هایکوه و سوئیس فالت یا میتالند ناحیه سوئیس، آلپ هایکوه

 محسوب شان اول زبان آلمانی زبان جمعیت این از ۷۴۶. است نفر میلیون نیم و هفت بر بالغ سوئیس کشور جمعیت

 اکثراا  که است شان اول زبان فرانسوی زبان ۸۵۶. است اول زبان مرکزی و شمالی هایقسمت در زبان این که گرددمی

 نهات و هستند ساکن سوئیس جنوب در غالباا  که گویندمی سخن ایتالیایی زبان به ۱۶. کنندمی زندگی کشور این غرب در

 ۰۰۶ حدود در .هستند کشور این شرقی جنوب قسمت در که کنندمی صحبت رومانش زبان به آنها از درصد یک حدود

 مردم اکثر دین. شوندمی کشور این راهی شغل خاطر به مهاجران اکثراا [ ۶.]دهندمی تشکیل مهاجران را سوئیس جمعیت

 نیز مردم ۴۶ دین. هستند ارتودوکس آنها ۰۶ و پروتستان آنها ۸۹۶ کاتولیک آنان از ۴۸۶. است مسیحیت کشور این

 سازی اعتس بانکداری، سیستم پنیر، شکالت، با را سوئیس .هستند دین بدون یا دیگر هایدین پیرو نیز بقیه. است اسالم

 .شناسندمی هایشکوهستان و

. ستا یافته رشد آن در تمایز باوجوه اخیر هایسال در اما. است بوده همسایگانش تأثیر تحت سوئیس فرهنگ گذشته در

 یا یک اغلب والدین و اند کوچک عموماا  سوئیس در هاخانواده. دانندنمی اروپا فرهنگی مراکز از را سوئیس کلی طور به

 دهندمی دست باهم پرسی احوال هنگام سوئیس مردم بیشتر. است مهم بسیار کشور این در خانواده حریم. دارند فرزند دو

 .است شده شناخته اشبشردوستانه ماهیت خاطر به سوئیس کشور. کنندمی رعایت را سنتی آداب و

 غذا

 روستی از( روغن و پنیر کردن درست برای ظرفی) فوندو هایظرف که حالی در. است چهره چند دارای سوئیس آشپزی

 عهتوس منطقه هر اما شود،می مصرف کشور کل در سوئیسی غذاهای دیگر مانند و( پنیر و زمینی سیب از عمدتاا  غذایی)

 موادی و کخورا شبیه بسیار سوئیس سنتی طبخ. دارد متفاوت خوراکی منطقه آن زبان و اقلیم به نسبت خود برای یافته

 در هک امنتال و گرویره پنیر مثل ممتاز لبنی محصوالت همچنین است، موجود نیز اروپایی کشورهای دیگر در که است

 میالدی ۸۱ قرن از سوئیس در سازی شکالت. دارند قرار سوئیسی خوراک گروه در شوندمی ساخته نام همین به هاییدره

 معتدل زمینه در اختراعاتی و صنعت به دستیابی آن دلیل که رسید جهانی شهرت به ۸۵ قرن اواخر در اما شد، شروع



 دانیال طتوس شیری شکالت ساخت ابتکار همچنین. شد آن کیفیت رفتن باال به منجر که بود شکالت دهی شکل و سازی

 بود اقدامات این از پیتر


