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فنالند در نیمکره شمالی کره زمین در اروپا قرار گرفته است. فنالند بخشی از 
کشورهای نوردیک است، مانند سوئد، نروژ، دانمارک و ایسلند. فنالند سه همسایه هم 

مرز دارد: سوئد در غرب، نروژ در شمال و روسیه در شرق.

جمعیت فنالند تقریباً 5,5 میلیون و مساحت آن تقریباً 500 338 کیلومتر مربع است. 
فنالند یکی از کشورهای اروپا با کمترین تراکم جمعیت است. در فنالند جنگل و 

دریاچه زیاد است، حتی 75 % مساحت جنگل و 10 % مساحت آب است.

زبان های رسمی فنالند زبان فنالندی، سوئدی و سامی است. 4,8 میلیون فنالندی 
زبان فنالندی را به عنوان زبان مادری صحبت می کنند، 000 280 فنالندی زبان 

سوئدی را به عنوان زبان مادری صحبت می کنند و 1900 فنالندی زبان سامی را به 
عنوان زبان مادری صحبت می کنند. گروه های زبانی بزرگ دیگر عبارتند از روسی 

زبان ها )000 79( و استونی زبان ها )000 49(. در فنالند هر کسی حق دارد زبان و 
فرهنگ خود را حفظ کند و بکار ببرد.

تقریباً 69 % از فنالندی ها عضو کلیسای اوانکلی-لوتری هستند، 1,1 % عضو کلیسای 
ارتودوکس و 1.7 % مذاهب دیگری دارند. تقریباً 29 % از جمعیت به هیچ مذهبی 

تعلق ندارند. در فنالند آزادی مذهب وجود دارد و هر کسی می تواند هر مذهبی را که 
می خواهد داشته باشد و یا هیچ مذهبی نداشته باشد. حق داشتن مذهب در قانون اساسی 

تأمین شده است.

Suomi Venäjä

Ruotsi

Norja

Viro
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تاریخ

در فنالند مدت 9000 سال سکونت وجود داشته است. فنالند در تاریخ خود جزو 
سوئد )-1809( و روسیه )1809-1917( بوده است. فنالند در سال 1917 استقالل 

یافت. در سال 1918 در فنالند جنگ داخلی وجود داشت. پس از جنگ، دوره ساخت 
حکومت مستقل در فنالند شروع شد. اقتصاد فنالند در دهه های 1920 و 1930 

بخوبی پیشرفت کرد.

فنالند در سال های 1939-1945 در جنگ های متعددی شرکت کرد. در جنگ 
زمستانی )1939-1940(، در جنگ استمرار )1941-1944( و در نبرد الپلند 

)1944-1945(. فنالند در همه جنگ ها استقالل خود را حفظ کرد.

در دهه های 1960 و 1970 در فنالند تغییرات ساختاری شدیدی در جامعه روی داد. 
مردم از روستاها از کارهای کشاورزی به شهرها به کار در کارخانه ها و رشته های 
خدماتی روی آوردند و زنها به کار دستمزدی در بیرون از خانه منتقل شدند. سطح 

رفاه و تحصیالت هم به شدت باال رفت.

فنالند در سال 1995 عضو اتحادیه اروپا شد و در سال 2002 شروع به استفاده از 
یورو به عنون ارز ملی نمود.

حکومت

فنالند یک کشور جمهوری است که رهبر آن رئیس جمهور است. رئیس جمهور هر 
6 سال یکبار با رأی مردم انتخاب می شود.

نام پارلمان ادوس کونتا )eduskunta( است. پارلمان از 200 نماینده تشکیل شده 
است. نماینده ها هر 4 سال یکبار با رأی مردم انتخاب می شود. پارلمان تمام قانون های 

فنالند را وضع می کند و بودجه دولت را تأئید می کند.

توابع فنالند که سن شان باالی 18 سال است می توانند در انتخابات شرکت کنند و 
هر کسی که حق انتخاب دارد می تواند نامزد شود. در انتخابات حق رأی دادن وجود 

دارد، ولی وظیفه رأی دادن خیر. 
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بخش ها

در حال حاضر در فنالند 300 بخش وجود دارد. بخش ها از نظر جمعیت کوچک 
هستند. تعداد ساکنین آنها به طور میانگین تقریباً 6000 نفر است. بخش ها برای 

ساکنین خود خدماتی ارائه می دهند که ارائه بیشتر آنها در قانون وظیفه بخش ها تعیین 
شده است. وظایف قانونی از جمله مربوط به خدمات زیر می شوند:

• تحصیالت و مهد کودک  
• فعالیت فرهنگی، جوانان و کتابخانه  

• طراحی شهر  
• استفاده از زمین  

• تولید آب و انرژی   
• رسیدگی به زباله  

• خدمات محیط زیست  
• خدمات بهداشت و امور اجتماعی  

• بخش آتش نشانی و نجات   

شهرها

70 درصد از ساکنین فنالند در شهرها زندگی می کنند. پایتخت هلسینکی است که 
تقریباً 000 650 جمعیت دارد. شهرهای بزرگ دیگر شامل اسپو )Espoo(، تامپره 

)Tampere(، وانتا )Vantaa(، ائولو )Oulu( و تورکو )Turku( هستند.
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قانون و مسئولین

قوانین حقوق و وظایف مردم را در فنالند تعیین می کنند. نقش مسئولین اجرای قونین 
و مقررات، نظارت بر رعایت آنها و دادن دستورالعمل است. 

کارمندان تمام کارکنانی هستند که کار خود را در سمت کارمندی دولت، بخش و شهر 
یا کارفرمای دیگری که از قدرت عمومی استفاده می کند، انجام می دهند. کارمندان 

دولت در وزارتخانه ها و اداره جات دولتی کار می کنند و همچنین شامل پلیس ها، 
مأمورین مرزبانی و کارمندان گمرک می شود. کارمندان بخش ها و شهرها مثالً شامل 
معلمین و نیز پزشکان، پرستاران و بهیارانی است که در سمت های بخش بهداشت و 

امور اجتماعی شهری کار می کنند.

شهروند حق دارد که به تصمیم های مسئول که مربوط به او می شود اعتراض کند و 
مثالً در مورد کار کارمندی که به نظرش اشتباه می آید گزارش دهد.

تأمین اجتماعی و اخذ مالیات

در فنالند جامعه رفاه و نظام تأمین اجتماعی گسترده وجود دارد که بودجه آن با 
مالیات گرفتن تأمین می شود. همه از درآمد و خرید خود مالیات می دهند و به سهم 
خود هزینه کارکرد نظام خدماتی جامعه را پرداخت می کنند و خودشان هم متقابالً 

از آن بهره مند می شوند. مثالً همه شهروندان امکان این را دارند که به طور مقرون 
به صرفه به پزشک مراجعه کنند، تحصیالت پایه رایگان دریافت کنند، بازنشستگی 

دریافت کنند و مزایای مختلف خانوادگی از جمله کمک هزینه مراقبت از کودک 
خردسال در خانه و حق اوالد دریافت نمایند.

نظام تحصیلی

در فنالند مدرسه در سالی که کودک هفت سالش تمام می شود آغاز می گردد. پیش 
از این یک سال پیش دبستانی است. همه کودکانی که بطور دائم در فنالند سکونت 
دارند مشمول تحصیل اجباری می شوند. وقتی که تحصیالت پایه )کالس های 1-9( 

تمام می شود، و یا زمانی که از شروع تحصیل اجباری 10 سال گذشته باشد، تحصیل 
اجباری به پایان می رسد.

کودک پناهجو حق آموزش دارد، ولی تحصیل اجباری شامل او نمی شود. آموزش 
برای دانش آموزان رایگان است و در مدرسه غذای رایگان به همه داده می شود. 

عمالً همه جوانان پس از پایان مقطع تحصیالت پایه، تحصیالت خود را در دبیرستان 
یا هنرستان ادامه می دهند.
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آزادی بیان و شرکت کردن

در فنالند هیچکس نمی تواند شخص دیگری را از بیان یا گسترش و پخش نظر خود 
منع کند یا او را محدود نماید. با این حال آزادی بیان وظیفه بزرگی را همراه می آورد. 

هیچکس حق ندارد:

• از ویژگی های شخص دیگر به طور توهین آمیز صحبت کند   
    بر علیه گروهی انسانی دیگری تحریک به خشونت کند

• از آزادی بیان برای توجیه فعالیت نژادپرستانه استفاده کند.  

در فنالند امکان تأثیر گذاشتن بر روی مسائل اجتماعی به شیوه های متعدد وجود دارد. 
شهروندان حق دارند در انتخابات رأی دهند و نامزد شوند. در فنالند همه می توانند 

تظاهرات برپا کنند و در تظاهرات شرکت کنند. عالوه بر این در فنالند سازمان ها و 
انجمن های حرفه ای زیادی فعالیت می کنند که می توان در فعالیت آنها شرکت کرد.

آب و هوا و فصول

در فنالند چهار فصل متفاوت وجود دارد.

• زمستان سرد است و در بسیاری از جاها برف می بارد.  
• در بهار برف شروع به آب شدن می کند، درجه حرارت هوا افزایش می یابد    

    و طبیعت زنده می شود.
• تابستان روشن و گرم است، ولی تغییرات هوا ممکن است زیاد باشد.  

• در پائیز طول شبانه روز کوتاه می شود و هوا تاریک می شود، هوا سرد    
    می شود و طبیعت شروع به آماده شدن برای زمستان آینده می کند.

فنالند کشور طویلی است و این از جمله بر روی درجه حرارت ها تأثیر می گذارد. در 
جنوب فنالند در ماه آوریل یا می ممکن است هوا گرم و بهاری باشد، ولی در شمال 
فنالند هنوز برف وجود داشته باشد. میانگین درجه حرارت کل سال در جنوب 7 + 

درجه سانتیگراد و در شمال 1 + درجه سانتیگراد است
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جشن های فنالندی

در فنالند جشن های ملی زیادی وجود دارد که مثالً مدارس و محل های کار در این 
روزها تعطیل هستند. در ساعات کار فروشگاه ها نیز ممکن است استثناهایی وجود 

داشته باشد. مهم ترین جشن ها عبارتند از:

• سال نو ).1.1(  
• عید پاک )در بهار(  

• روز جهانی کارگر ).1.5(  
• چله تابستان )آخر ماه ژوئن(  

• روز استقالل ).6.12( و  
• کریسمس ).24-26.12(.  

عادات زندگی فنالندی

معموالً فنالندی ها انسان هایی ساکت و خویشتن دار محسوب می شوند. نسل های 
جدید این تصویر سنتی از فنالندی ها را از بین می برند. صداقت و دقت از صفات 

پسندیده فنالندی به حساب می آیند. صفت پسندیده دقت در همه وقت گرفتن ها و قرار 
مالقات های رسمی که در همه آنها باید بدون استثناء دقیقاً سر وقت حضور یافت، 

بخوبی دیده می شود.

جامعه و زندگی بر آزادی های متعددی بنیان نهاده شده اند و مردم می توانند زندگی خود 
و سیر آن را مستقالً برنامه ریزی کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند. مثالً در فنالند 

آزادی بیان و آزادی مذهب، آزادی لباس پوشیدن و آزادی انتخاب مستقل همسر به 
طور گسترده وجود دارد.

جامعه فنالندی بر فرد استوار است. با شخص به عنوان فرد برخورد می شود، نه تنها 
به عنوان عضو خانواده. با این حال خانواده معموالً برای مردم مهم است. خانواده 

اشکال مختلف دارد، نه فقط آن نوع خانواده هایی که دربر گیرنده دو والد و فرزندان 
باشند. به کودکان ارزش گذاشته می شود و آنها دارای حقوق زیادی هستند. تنبیه بدنی 

کودک در قانون منع شده است.

سونا یکی از مکان های مورد عالقه فنالندی هاست و از آن به فراوانی در تمام فصول 
سال استفاده می شود. سونا شیوه شخص فنالندی برای آرام شدن و آرامش یافتن است.

طبیعت هم برای فنالندی مهم است و خیلی ها فکر می کنند که طبیعت بخشی از هویت 
ماست. اعتقاد بر این است که طبیعت رفاه و سالمت انسان را افزایش می دهد. مردم 

در طبیعت رفت و آمد می کنند و آرامش می یابند. در فنالند حق گشت و گذار در 
طبیعت وجود دارد. معنی آن این است که همه اشخاصی که در فنالند زندگی می کنند، 
بدون توجه به این که مالک منطقه کیست، می توانند از طبیعت استفاده کنند )مثالً در 
منطقه رفت و آمد کنند یا توت جنگلی بچینند(. با این حال نمی توان با استفاده از حق 

گشت و گذار در طبیعت، به جایی صدمه زد یا مزاحم شد.
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مطلب بیشتر

ویدیوی آموزشی ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata” در مورد 
تاریخ فنالند و پیشرفت جامعه فنالندی از ابتدای دهه 1900 تا امروز توضیح می دهد.

در این ویدیو موضوع با استفاده از مراحل زندگی فامیل تخیلی ویرتانن )Virtanen( مورد بررسی قرار می گیرد. 
این ویدیو با استفاده از زبان واضح و به هفت زبان دیگر تهیه شده است که عبارتند از: عربی، انگلیسی، فارسی، کردی 

)سورانی(، سومالیایی، تای و روسی.

http://suomenvuosisata.fi/suomi.html

طرح در خانه در فنالند )Kotona Suomessa( ویدیوهایی در مورد جامعه فنالندی تهیه کرده است. موضوعات 
ویدیوها اینها هستند:

• اصول کار مالیات و جامعه رفاه
• دموکراسی و تأثیرگذاری اجتماعی
• فنالندی معمولی چگونه است؟ 

این ویدیوها در یوتیوب وجود دارند: 

https://www.youtube.com/c/KotonaSuomessa/playlists

این ویدیوها را می توان به این زبان ها تماشا کرد: فنالندی، سوئدی، انگلیسی، عربی، دری، کرمانجی، سومالیایی، 
سورانی، تای، چینی، فرانسوی، استونیایی، تیگرینیا و روسی.


