
: 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 

 .است همسایه فرانسه با غرب از و ایتالیا با جنوب از

 صورت به است کشوری سوئیس.دارد مربع کیلومتر ۱۴،۰۹۲ بر بالغ مساحتی و جمعیت نفر میلیون ۷٫۵ کشور این

 .شوندمی خوانده «کانتون» که استشده تشکیل ایالت ۰۲ از و فدرال جمهوری

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

 جهان در هاباالترین ازنفر هر برای دالر ۹۹،۲۲۲ با کشور این در سرانه درآمد و است جهان کشورهای ثروتمندترین

 .است

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

 هیچ وارد تاکنون ۴۱۴۵ سال از کشور این که طوری به است، جهانی مناسبات در طرفیبی طوالنی سابقه   دارای سوئیس

 کیی. است جهانی تجارت سازمان و سرخ صلیب چون المللیبین هایسازمان از بسیاری مقر کشور این.استنشده جنگی

 .دارد قرار ژنو شهر در و کشور این در نیز ملل سازمان اروپایی دفتر دو از

 از یکی سوئیس .است ملی تعطیل سوئیس در روز این و شودمی ذکر ۴۰۹۴ اوت ۴ تاریخ در سوئیس کشور تأسیس

( EFTA)اروپا آزاد تجارت انجمن عضو ولی نیست اروپا اتحادیه عضو سوئیس. است جهان کشورهای ثروتمندترین

 .است

 محسوب شان اول زبان آلمانی زبان جمعیت این از ۲۱۶. است نفر میلیون نیم و هفت بر بالغ سوئیس کشور جمعیت

 اکثرا   که است شان اول زبان فرانسوی زبان ۴۹۶. است اول زبان مرکزی و شمالی هایقسمت در زبان این که گرددمی

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

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

 .شوندمی کشور این راهی شغل خاطر به مهاجران اکثرا   .دهندمی تشکیل مهاجران را سوئیس جمعیت ۰۰۶ حدود در

 دین. هستند ارتودوکس آنها ۰۶ و پروتستان آنها ۹۵۶ کاتولیک آنان از ۱۹۶. است مسیحیت کشور این مردم اکثر دین

 .هستند دین بدون یا دیگر هایدین پیرو نیز بقیه. است اسالم نیز مردم ۱۶

 چهره چند دارای سوئیس شپزی .شناسندمی هایشکوهستان و سازی ساعت بانکداری، سیستم پنیر، شکالت، با را سوئیس

 زمینی سیب از عمدتا   غذایی) روستی از( روغن و پنیر کردن درست برای ظرفی) فوندو هایظرف که حالی در. است

 اقلیم هب نسبت خود برای یافته توسعه منطقه هر اما شود،می مصرف کشور کل در سوئیسی غذاهای دیگر مانند و( پنیر و

 ایکشوره دیگر در که است موادی و خوراک شبیه بسیار سوئیس سنتی طبخ. دارد متفاوت خوراکی منطقه آن زبان و

 اختهس نام همین به هاییدره در که امنتال و گرویره پنیر مثل ممتاز لبنی محصوالت همچنین است، موجود نیز اروپایی

 اواخر در اما شد، شروع میالدی ۴۱ قرن از سوئیس در سازی شکالت. دارند قرار سوئیسی خوراک گروه در شوندمی

 التشک دهی شکل و سازی معتدل زمینه در اختراعاتی و صنعت به دستیابی آن دلیل که رسید جهانی شهرت به ۴۹ قرن

 بود اماتاقد این از پیتر دانیال توسط شیری شکالت ساخت ابتکار همچنین. شد آن کیفیت رفتن باال به منجر که بود

 این مردم بین در ۱٫۹۶ حدود در دیگر ادیان. است کشور این در دین دومین اسالم و هستند مسیحی سوئیس مردم کثر

 نیستند دینی هیچ دارای سوئیس مردم ۴۴٫۴۶ حدود در و دارند طرفدار کشور


