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ازبکستان
ازبکستان (به ازبکی ،O‘zbekiston :به روسی )Узбекистан :کشوری است در آسیای میانه ،دارای
مرز مشترک با کشورهای افغانستان ،تاجیکستان ،ترکمنستان ،قرقیزستان ،و قزاقستان .پایتخت این کشور
شهر تاشکند است.
مساحت خاک ازبکستان  ۴۴۴٬۴۴۴کلیومتر مربع (پنجاه و ششمین کشورجهان)

جغرافيا

ازبکستان با افغانستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ،ترکمنستان و قزاقستان همسایهاست .ازبکستان ۴۴۴،۴۴۴
کیلومتر مربع مساحت و  ۰۰،،۱۵،۴۴۴تن جمعیت دارد [.]،که از این لحاظ صاحب مقام ۱۰در بین
کشورهای بزرگ جهان و مقام ۴۰در بین کشورهای پرجمعیت جهان به حساب میآید[. ]۹در میان
کشورهای مستقل همسود از نظر پهناوری پنجمین و از لحاظ جمعیت سوم است .پایتخت آن تاشکند و از
شهرهای مهم آن سمرقند و بخارا است.این کشور  ۵۴۰۱کیلومتر از شرق به غرب و  ۹۳۴کیلومتر از شمال
به جنوب کشیده شده است.
ازبکستان کشوری خشک و محصور در خشکی است.ازبکستان به همراه لیختن اشتاین دو کشور افزون
محصور در خشکی هستند یعنی توسط کشورهای دیگری که در خشکی محصور هستند احاطه شدند.

2

تقسيمات کشوری
نوشتار اصلی :استانهای ازبکستان

تاشکند ،پایتخت ازبکستان.
کشور ازبکستان دارای  ۵۰استان (والیت) ،شهر تاشکند و یک جمهوری خودمختار است که عبارت اند از:
شهر تاشکند
استان اندیجان
استان بخارا
استان فرغانه
استان جیزک
استان نمنگان
استان نوایی
استان قشقهدریا
استان سمرقند
استان سیردریا
استان سرخاندریا
استان تاشکند
استان خوارزم
جمهوری خودمختار قرهقالپاقستان
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تاريخ

(پارلمان ازبکستان)
مردمان ایرانیتبار ساکنان اولیه منطقه ازبکستان را تشکیل میدادند .زبانهای قدیمی رایج در این منطقه
ی و پ ی ی نه بود]۵[.
زبانهای ایرانی غدی ،خ
منطقه کنونی ازبکستان بعدها
ٔ
در سدهٔ دهم میالدی ،منطقهٔ کنونی ازبکستان جزیی از قلمرو نی بود[.]۰
ش هی ،غ  ،تی ی و ک شد .در سدهٔ نوزدهم
به ترتیب جزئی از حکومتهای غزن ی ،لج قی ،خ
میالدی ،غرب و شمال ازبکستان زیر سلطهٔ خ ن ت خ م ،و جنوب ازبکستان جزئی از خ ن ت خ بودهاست.
خانات بخارا و خوارزم در سال  ۵،۰۰زیر سلطهٔ و یه درآمدند .شیبانیها به مدت  ۴۴۴سال در ازبکستان
حکومت کردند.
وی) تشکیل
هی
به عنوان جزئی از تح
ی لی ی
ی
پس از نق ب ک  ،در سال ،۵۹۰۴
واژه ازبکستان
شد .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،در سال  ،۵۹۹۵ازبکستان به استقالل دست یافتٔ .
از دو بخش "ازبک" و " " تشکیل شده است ،که به معنای "سرزمین ازبکها" است.
اتسویوکی اکابه ،پژوهشگر آسیای میانه مینویسد« :در دوران باستان مردم آبادینشین آسیای میانه ایرانی
بودند .از سده ششم میالدی به بعد چند موج از گروههای کوچی ترکتبار به آبادیهای منطقه رخنه کردند
و از جمله در وادی ف غ نه سکنی گزیدند که در پی آن ،برخی از ایرانیان ویژگیهای ترکی کسب کردند .ترک
تباران در روستاها و شهرها ماندگار شدند .علیرغم روند تاریخی ت کی ی منطقه شمار زیادی از مردم در
محلهای مختلف ایرانی باقی ماندند و تا به سده بیستم میالدی رسیدند]۵[.

مردم
ترکیب جمعیتی ازبکستان شامل  ٪،۴ازبک  ٪۱٫۱ ،روس ،طبق آمارهای دولت ازبکستان  ۱تا ۱٫۱تاجیک

و طبق آمارهای دیگر تا  ٪۳۴تاجیک [ ]۰[]۱[]۴[]۳و  ٪۳قزاق  ٪۰٫۱ ،قره قالپاق  ٪۵٫۱تاتار و  ٪۰٫۱نیز
از سایر اقوام تشکیل میدهند.
4

اقتصاد ازبکستان
نرخ ارز ثابت UZS) = 100 tiyin( SOM 1
سال مالی تقویم سال
سازمان های کشورهای مستقل مشترک المنافع و اکو  ،موقعیت ناظر در سازمان
تجاری تجارت جهانی
آمار
تولید ناخالص  55،77 : PPPمیلیارد دالر ()5002
داخلی رتبه  5005( 57 :تخمین)

[]1

رشد تولید )5002( ٪ 5.7
ناخالص داخلی
 GDPسرانه  PPP : 2200دالر ( 5005تخمین)
تولید ناخالص کشاورزی ( ، )٪ 52صنعت و ساخت و ساز ( ، )٪ 55خدمات (27
داخلی توسط )5002( )٪
بخش
تورم ( )5002( ٪ 2.2 ، )5007( ٪ 5.2 ، )5002( ٪ 7.5 ) CPI
جمعیت )5002( ٪ 77
زیر خط فقر
نیروی کار  12،2میلیون ()5002
نیروی کار کشاورزی ( ، )٪ 52صنعت و ساخت و ساز ( 51درصد)  ،خدمات
با اشغال ()5002( )٪ 71
بیکاری  ٪ 0.2رسما  ،به عالوه یکی دیگر از  50درصد underemployed
 (2007تخمین)
صنایع اصلی منسوجات  ،پردازش مواد غذایی  ،ماشین سازی  ،متالورژی  ،گاز
طبیعی  ،مواد شیمیایی
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[]5

رتبه کسب و کار
خارجی
صادرات  2،2میلیارد ()5002
شرکای صادراتی روسیه  ، ٪ 57.5لهستان ( ، ) ٪ 11.2چین (  10.2درصد)  ،ترکیه
اصلی ( 5.2درصد )  ،قزاقستان (  7.7درصد)  ،اوکراین (  2.5درصد) ،
بنگالدش )5002( ٪ 2.7
واردات  2،2میلیارد ()5002
شرکای واردات روسیه  ، ٪ 55.2کره جنوبی  17.1درصد  ،چین ( ، ) ٪ 10.7آلمان
اصلی (  ، )٪ 5.2قزاقستان ( 5.5درصد )  ،اوکراین ( 2.5درصد )  ،ترکیه
)5002( ٪ 2.7
امور مالی عمومی
بدهی های  ٪ 52.1از تولید ناخالص داخلی ( 5005تخمین)
عمومی
درآمد  2،722میلیارد ( 5005تخمین)
مخارج  2،275میلیارد ( 5005تخمین)
کمک های  155،7میلیون دالر از ایاالت متحده () 5007
اقتصادی
منبع اصلی داده ها  :کتاب حقایق جهانی CIA

همه ارزش ها  ،مگر آن که خالف این گفته شد  ،در دالر آمریکا

از زمان استقالل این کشور  ،دولت ازبکستان گفته است که آن را به یک گذار تدریجی به اقتصاد مبتنی بر
بازار متعهد است  .پیشرفت با اصالحات سیاست های اقتصادی بوده است محتاط است  ،اما در مجموع
ازبکستان تا به دستاوردهای محترم ثبت .دولت هنوز برای از بین بردن شکاف بین بازار سیاه و نرخ ارز
رسمی با موفقیت با معرفی قابلیت تبدیل پول ملی است .رژیم تجاری آن محدود و به طور کلی سیاست
های مداخله ادامه به اثر منفی بر روی اقتصاد .قابل مالحظه اصالحات ساختاری الزم است  ،به ویژه در
زمینه بهبود جو سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی  ،تقویت سیستم بانکی  ،و آزادی بخش
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کشاورزی از کنترل دولت است .محدودیت های باقی مانده بر روی ظرفیت تبدیل ارز و اقدامات دولت های
دیگر برای کنترل فعالیت های اقتصادی  ،از جمله اجرای محدودیت شدید واردات و تعطیلی های پراکنده از
مرزهای ازبکستان با همسایه قزاقستان  ،قرقیزستان  ،و تاجیکستان به رهبری سازمان های اعطای وام های
بین المللی را به تعلیق و یا در مقیاس اعتبارات پشت.
همکاری نزدیک با صندوق بین المللی پول دولت ساخته شده است پیشرفت های قابل توجهی در کاهش
تورم و کسری بودجه است  .تبدیل پول ملی در سال  ۰۴۴۳به عنوان بخشی از برنامه های صندوق بین
المللی پول تثبیت مهندسی ساخته شده بود  ،هر چند که برخی از محدودیت های اداری باقی می ماند.
تولید
صنایع کشاورزی و تولید نقش به همان اندازه به اقتصاد  ،هر یک از حسابداری برای حدود یک چهارم
ناخالص داخلی است ]۳[ .ازبکستان یک تولید کننده عمده و صادر کننده پنبه  ،هر چند اهمیت این کاال به
میزان قابل توجهی از زمان استقالل این کشور کاهش یافته است .ازبکستان نیز یک تولید کننده عمده ای
از طال را با بزرگترین معدن طالی روباز در جهان است و ذخایر قابل توجهی از مس  ،مواد معدنی استراتژیک
 ،گاز  ،نفت و.



تدوين و ترجمه :
نسرين خورشيدی
کارشناس امور بين الملل سازمان()1931
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