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 آسیای مرکزیدر های شیعیان و فرصتتهدیدها از گزارشی 

 اشرافی مرتضی دکتر

 مرکزی و قفقاز آسیایروسیه،  کارشناس

 www.iiwfs.com – موسسه آینده پژوهی جهان اسالم

 

 

 مقدمه:

 های تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستانهای آسیای مرکزی، عنوان جمهوریکشور

مرکزی فعلی، گاهی با عنوان خراسان بزرگ نیز یاد شده است. حضور اسالم در  باشد. همچنین از منطقه آسیایمی

گردد. قبل از اسالم نیز مذاهب توحیدی در این منطقه ریشه دوانده های اولیه هجری برمیآسیای مرکزی به قرن

ن منطقه را تشکیل بودند. ادیان بودایی، زرتشتی، مانوی، مزدکی، یهدی، مسیحی و... در طول تاریخ، مذهب مردم ای

اند. یهودیت، کهن ترین مذهب اعتقادی توحیدی در این منطقه است. یهودیان روابط تجاری و بازرگانی وسیعی داده

های بشری و روابط متقابل فرهنگی و تبادل ای ایجاد کرده بودند. آسیای مرکزی محل تماسبا همسایگان منطقه

اند. با این حال، پس از ظهور هایی نیز گسترش یافتهغ شده و در طول دورههای متعددی در آن تبلیافکار بوده ، کیش

 1صورت اعتقاد غالب در منطقه درآمد. اسالم این مکتب توحیدی به

 س به مذهبپز آن لذا ظهور دین مبین اسالم در قرن هفتم میالدی، چهره مذهبی آسیای مرکزی را تغییر داد و ا

ز هویت سا عناصر مبین اسالم در تاریخ تمدن آسیای مرکزی نقشی مهم داشته و از اصلی این منطقه تبدیل شد. دین

ی ای متنوعهاجتماعی منطقه منجر به ظهور شکل-های اخیر، تحوالت سیاسیشود. هر چند در سدهآن محسوب می

 است.  نشدهد از هویت و هویت طلبی اسالمی شده، ولی خللی جدی بر ماهیت نظام اعتقادی مسلمانان منطقه وار

 با شرایط نطباقآنها در واکنش به شرایط محیطی، تصویری از اسالم خواهی را به نمایش گذاشتند که قابلیت ا

ین اسلمانان روزه مموجود را داشته و بخشی از آن نیز در تقابل با شرایط سخت اتخاذ شده بود. به همین دلیل، ام

 اند. تههای هویت اسالمی مختلفی شکل گرفمنطقه از الیه

های تاریخی با سرزمین ایران و های حوزه آسیای مرکزی یا همان مشترک المنافع به دلیل داشتن پیوندکشور

رود، چه شمار میمسلمان بودن اکثریت مردمانش، حوزه سیاسی و فرهنگی مهمی برای جمهوری اسالمی ایران به

بالفصل های توان از این منطقه آسیایی به عنوان کانونکه برخی از این جمعیت مسلمان، شیعه هم باشند.لذا میآن

های دیرین و گسست ناپذیر مردمان این مناطق با فرهنگ و تمدن ایرانی حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی نام برد. پیوند

ان ای است که تجزیه سیاسی از ایرگونهدر ابعاد دینی و مذهبی و حتی زبان و ادبیات و معماری و فرهنگ عمومی به

                                                           
. به نقل  از مهلدی  31، ص 1390اسالمی در آسیای مرکزی) تحوالت و چشم تنداز ها(، تهران، موسسه مطالعات اندیشه سازان نور، های  فالح ، جریان. رحمت اهلل 1

 . 49، ص 1376سنایی ، جایگاه ایران در آسیای مرکزی، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، 
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ها سلطه کمونیسم و ایران ستیزی و دین ستیزی هفتاد ساله در دوران اتحاد جماهیر شوروی در دوره تزارها و بعد

 2نیز به رغم ضربات سنگین وارده نتوانست انقطاع از ایران شیعه و ایران فرهنگی را رقم زند. 

در تاریخ مناطق داشته است. اسالم همچنین بخشی از فرهنگ مردم آسیای مرکزی است که عملکرد موثری 

گردد، به صورتی های متفاوت تاریخی بر میبه دورهگرچه گرویدن به دین اسالم در مناطق مختلف آسیای مرکزی، 

که در برخی از این مناطق، سابقه مذکور به قرون اولیه پس از هجرت  و در برخی مناطق دیگر مانند بخشی از 

 3شود. ده مربوط میهای هجده و نوزقزاقستان، به قرن

مدیالدی، قدوانین جدیددی را درخصدو   1990بعد از استقالل خود در ابتددای دهده  های آسیای مرکزیکشور

میالدی به  1998خود تدوین نموده اند. قانون متخذه در ازبکستان در سال های مذهبی در کشورهای مذهب و کانون

شود. فعالیت احزاب سیاسدی بدا تمدایالت مدذهبی در همده ایدن یم عنوان محدود کننده ترین قانون از آن نوع تلقی

مدیالدی در جریدان انتخابدات  1999ممنوع اعالم شده است. به جز تاجیکستان، جایی که در اواسدط سدال ها کشور

-میالدی غیرقانونی اعالم شده بود، دوباره اعتبار قانونی خدود را بده 1993مجلس، حزب نهضت اسالمی که در سال 

های مذهبی باید توسط مقامات مربوطه به طور رسمی به ثبت برسدتند، در ورد. در هر پنج کشور منطقه، گروهدست آ

 4غیر این صورت ممکن است تحت پیگرد قار گرفته و مایملک آنان مصادره شود. 

 حسدوبم توان  گفت که دین اسالم نه تنها بخشی از فرهنگ مردم آسیای مرکدزیمی بنابراین با توضیحات فوق

 بده شدمار شود، که عملکرد موثری در تاریخ این منطقه داشته، بلکه قسمتی از هویت مردمان آسیای مرکدزی نیدزمی

 ده اسدت. درها، نقش موثری را در وحدت قومی و ملی مردم ایفا نمدوآید که قبل و بعد از استقالل این جمهوریمی

ر عدین حدال دز نظر جمعیتی و مذهبی در اقلیت هستند، امدا چه پیروان مذهب شیعه در آسیای مرکزی ا این بین اگر

 کند. می باشند که عموما آنها را از شیعیان سایر نقاط جهان جدامی های جالب توجهی نیزدارای ویژگی

 

 5وضعیت  جمعیتی شیعیان در آسیای مرکزی 

  
 درصد جمعیت شیعیان جمعیت مسلمانان جمعیت کل ردیف

 84/8 000/430 000/280/6 000/150/8 تاجیکستان

 درصد 5بیش از  000/500/1 000/500/28 000/000/30 ازبکستان

 درصد 3بیش از  000/200 000/750/4 000/000/5 ترکمنستان

 درصد 3بیش از  000/200 000/100/5 000/900/5 قرقیزستان

 درصد 1بیش از  000/100 000/100/9 000/200/16 قزاقستان

 درصد 20بیش از  000/430/2 000/730/53 000/250/65 آسیای مرکزی

 

 
                                                           

 ،1394 بهار ،29 شماره ،8 دورهی، پژوهشنامه روابط بین المل ، مرکز یایآسهای ملت و رانیا نیب روابط در اسالم نید نقش ، اف فیلط یجور ی ومحمود یمرتض.  2
 . 52الی  31 ص ص
 .  41الی  32ص  ،1371. علیرضا شیخ عطار ، ریشه رفتارهای سیاسی در آسیای مرکزی  و قفقاز، تهران، موسسه چاپ و نشر وزارت امور خارجه ،  3
 قلم، ،یفروپاشل از پل های یشگفت ،یزمان محمدحسنهمچنین بنگرید به  .1386 نیفرورد 18 ، 204 شماره ، حوزه پگاه ی، هفته نامه مرکز یایآس در اسالم جلوه . 4

 . 1387،عرفان تهران، آرام، جمال رجمتم انه،یم یایآس در جود کاریپ اسالم ،جهاد ، دیاحمد رش. و بنگرید به:  1384 ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات کتاب، بوستان
آسیای مرکزی و قفقاز ، سفرهای کارشناسی،  پژوهشگاه بلین الملللی المصلطفی)ص(، پژوهشلکده مطالعلات های خصوص کشور موجود درهای . برگرفته از گزارش 5

مطالعلات منطقله ای، مرکلز  پژوهشکدهی مرکزی، مرتضی اشرافی، همچنین گزارش جریان شناسی دینی آسا .1395منطقه ای، مرکز اسناد، تاریخ دسترسی، فروردین 
 .1395 تیرماهاسناد، تاریخ دسترسی، 
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 در آسیای مرکزیشیعیان های و فرصتها قابلیت

نسدته ضدعیف کنندده ، تواهای دربرابر جریان ،مختلف تاریخیهای در دوره آسیای مرکزیهای شیعیان جمهوری

برخدی از  تواندد دربردارنددهیم اند اعتقادات مذهبی خود را تا حدود زیادی حفظ نمایندد، ایدن امدر بده نوبده خدود

 زند:می باشد که فرصت هایی را نیز برای ایشان رقم هاتشیع در این کشورهای قابلیت

 پیشینه دین گرایی شیعه در منطقه الف.

اندد. در ردهکدینی اهتمدام های از دیر باز به حفظ شعائر مذهبی و انجام فعالیت کشورهای آسیای مرکزیشیعیان 

اهیدت نمود کده اغلدب بده دلیدل ممی به شکل مبارزات دینی بروزها و شوروی این تالشها ت تزارحاکمیهای دوره

دیدن داران  وسیع و برنامه ریزی شده علمدا وهای غیر مسلمان حاکم پس از چند سال و با کشتارهای استبدادی نظام

 شد.می خاموش

 عوامل تقویت کننده خارجیب. 

رای بدملی فرصت مناسبی های و تشکیل دولت میالدی 1990زی در اوایل دهه آسیای مرکهای استقالل جمهوری

 یداد توسدطبود تا از تنگنای نظام ضد دینی شوروی بیرون آیند و به احیای مذهب خود همت گمارند. این رو تشیع

ذار عوامل خارجی در منطقه قابل تقویت بود که بهترین فرصت در این خصو  وجود کشدوری قدرتمندد و تاثیرگد

 ین سدفرهایگردد. عاله بدرامی چون جمهوری اسالمی ایران بود که بر پایه ایدئولوژی منشعب از مذهب تشیع اداره

جایگداه  تواندد سدبب تحکدیممی علمیه ایرانهای در حوزهها زیارتی به ایران و تحصیل طالب علوم دینی این کشور

 شود.  آسیای مرکزیهای جمهوریشیعه در 

 

 

 آسیای مرکزی انیعیش مشکالت وها الشچ ها، دیتهد
هدیدد تهای آسیا مرکزی همواره درخصو  دین در کشور خود عملکرد هایی داشته و دارند که در ایجداد دولت

ایدن  ها و مشکالت برای شیعیان آسیای مرکزی نقشی تعیین کننده خواهدد داشدت. در ادامده هدر یدک ازها، چالش

   شود:ها بررسی میتهدیدها و چالش

 الف: تهدید ها

ند را به طور کلی برخی از مهمترین  تهدید هایی را که شدیعیان کشدورهای آسدیای مرکدزی بدا آن روبدرو هسدت

 توان بدین قرار نام برد:می

 های آسیای مرکزیکشور در سیاسی نظام نوع عنوان به سکوالریسم و الئیسم الگوی انتخاب .1

  . بود کمونیسم حاکمیت دوران از مانده برجای میراث که جامعه در موجود اعتقادی و دینی خال .2

 یمرکز یایآس در کالیرادهای ه گرو وجود. 3

 نظدر از مدذاهب و ادیدان همه بودن مساوی بر پافشاری و جامعه اکثریت مذهب و دین بر تاکید و توجه عدم .4

 6 آسیای مرکزیهای دولت سوی از تبلیغ و فعالیت حجم و نوع

                                                           
خبللری حقللایق قفقللاز، بلله آدرت اینترنتللی   -، سللایت تحلیلللیمنطقلله تحللوالت در آن بازتللاب و قفقللاز و یمرکللز یایآسلل در یللیگرا افللرا ،  یقربللان یمصللطف.  6

p://qafqaz.irhtt    1393 شهریور 8منتشر شده در تاریخ. 

http://qafqaz.ir/
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 7های آسیای مرکزیکشور های افراطی و منحرف درانیرج تیفعال. 5

 .های آسیای مرکزیکشور ی درونریسیم تیفعال. 6

 دارد، یگبسدت جامعده در یفرهنگد و ینید داران هیطال تالش و یزری برنامه به هرچند یفرهنگ -ینید توسعه. 7

 یفرهنگد تیدفعال سدر بدر یقدوقح و یاقتصداد مواندع یبرخد از یحاک ، جانیآذربا یجمهور انیعیش تیوضع یول

 .آنهاست

های سیاسدی و های آسیای مرکزی شیعیان حدزب سیاسدی  فعدالی نداشدته و در عرصدهدر هیچ یک از کشور. 8

 8 اجتماعی نیز حضوری فعال ندارند.
 
 
 

 ها و مشکالتب: چالش

 ها و مشکالت  فرهنگی . چالش1

سدتقل مباشند. چون آنان عموما مدرسده یادی روبرو میهای فرهنگی زبا چالش های آسیای مرکزیشیعیان کشور

ائر المی و شدعها متأثر شده اند؛ لذا کمتدر بده ظدواهر اسدکردند نیز از روسندارند و آنهایی که در شهرها زندگی می

 های فرهنگی زیر مواجه هستند:های آسیای مرکزی با چالشدهند، بنابراین شیعیان کشوردینی اهمیت می

 های بومی از نظر فرهنگیها و سنتاز روسمتأثر شدن  .1

 های آسیای مرکزینبود افراد باسواد فرهنگی در میان شیعیان کشور .2

های های فرهنگی مخصو  شیعیان در کشدورها و انجمننبود مدرسه و کتابخانه مستقل و همچنین مؤسسه .3

 آسیای مرکزی

ی شدیعیان های فرهنگی و دینی بدراگزاری دورهآزاد نبودن تعامل فرهنگی با جمهوری اسالمی ایران برای بر ی4

 های آسیای مرکزی چه در ایران و یا هر یک از کشورهای  متبوع شیعیانکشور

 ها و مشکالت  اقتصادی . چالش2

یدرا زهای آسیای مرکزی مخصو  شیعیان نیست؛ بلکه همه مردم در آن مشترکند. های اقتصادی در کشورچالش

یجداد های خصوصی را تقویت نمی کنند، بلکه بعضا مشدکالتی هدم بدرای آندان اتنها بخشهای این منطقه نه دولت

 های آسیای مرکزی از این قرار است:های اقتصادی شیعیان در کشورنماید. چالشمی

 عدم واگذاری زمین در روستاها به شیعیان جهت کشت گندم و ...  .1

 پایین بودن اقتصاد مردم و نبود سرمایه جهت سرمایه گذاری در امور دامداری  .2

های ورعدم اتحاد شیعیان در میان خود و یا نبود سیستم کمک رسانی درست و منظم در میدان شدیعیان کشد .3

 آسیای مرکزی

                                                           
http://www.shia-خبلری شلیعه نیلوز ، بله آدرت اینترنتلی   -ی، سایت تحلیلیمرکز یایآس در یسلف یهاانیجر نفوذ گسترش یامدهایپ، مطهره حسینی .  7

news.com    ؛1388 آذر 11 رات،یلا تیسلا قرقیزسلتان، امنیلت بلرای تهدیدی سلفیه، عطری، فاطمه.  همچنین بنگرید به:   1392 آبان 32منتشر شده در تاریخ 
http://www.iras.ir .  

 قلم، ،یفروپاشل از پل های یشگفت ،یزمان محمدحسنگرید به همچنین بن .1386 نیفرورد 18 ، 204 شماره ، حوزه پگاه ی، هفته نامه مرکز یایآس در اسالم جلوه.  8
 . 1387،عرفان تهران، آرام، جمال ترجمم انه،یم یایآس در جود کاریپ اسالم ،جهاد ، دیاحمد رش. و بنگرید به:  1384 ،یاسالم غاتیتبل دفتر انتشارات کتاب، بوستان

http://www.shia-news.com/
http://www.shia-news.com/
http://www.shia-news.com/
http://www.iras.ir/
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 افهای گزهای فروش کاال در شهر برای شیعیان اال با مالیاتسخت گیری دولت در واگذاری محل .4

 های آسیای مرکزیهای زیاد در کشورنبود اشتغال دولتی برای شیعیان مگر با هزینه .5

 ها و مشکالت  امنیتی . چالش3

امنطقده های منطقده ای و فراهمیت ژئوپولیتیک مناطق آسیای مرکزی سبب شده تا این مناطق مورد توجه قددرت

سدتر بکند، عربسدتان سدعودی در ایدن منداطق قی میای باشد؛ روسیه این مناطق را جزو حیات خلوت سنتی خود تل

ی بدا جمهدور کند و پیوستگی و اشتراکات فرهنگی این مناطقهای افراط گرایانه را مناسب ارزیابی میترویج اندیشه

ی عمیدق دهدد و پیونددهاجغرافیدای فرهنگدیا ایدران قدرار می)اسالمی ایران آن را به نوعی زیرمجموعه ژئوکدالچر 

  .تاریخی این کشورها با ایران به خوبی نشانگر این موضوع است -یمذهب -فرهنگی

های تکفیری سوریه و عراق از آنِ آنهاست، به منطقه قفقاز و به ویژه آسیای میانه که سهم زیادی از تروریست. 1

داخلدی  های آینده کانون ملتهدب منازعداتسبب عوامل مختلف داخلی و خارجی و نیز متغییر افراط گرایی، در سال

 9 .خواهند بود

 10 .شودهای افراطی میعدم آگاهی و عدم پاسخگویی علمای آسیای میانه به جوانان سبب جذب آنها به گروه. 2

هدای امنیتدی بدرای ی و در نتیجده ایجداد چالشمرکدز یایآسد در یدیگرا افدراط گسترش لیدل یناآگاه و فقر. 3

 11 شود.ها میهای آسیای مرکزی و شیعیان این کشورکشور

 نیدا در خطدرات. اسدت کدرده جدادیا یمرکز یایآس در یتیامن یجد ینگران هیسور از یافراط افراد بازگشت. 4

 یهایبازگشدت بده داعدش کنتدرل تحدت منداطق به کرده مهاجرت افراد همه کدستی هیتشب و است هم مشابه منطقه

 12. تاس وطن ترک یبرا افراد نیاهای زهیانگ درک عدم مفهوم به خطرناک

 ندهیزم آوردن فدراهم و یا منطقده قددرت توازن زدن هم به در متحده االتیا ژهیو به یجهان یهاقدرت نقش. 5

 13 یوهاب و یسلف یهاشهیاند قالب در ژهیو به ته،یمدرن هیعل یاجتماع زشیخ

 

 نتیجه گیری و جمع بندی:

 وجدود یمرکدز یایآسد یکشدورها یخارج روابط بر یاسالم عامل ریتاث درباره یقطع و روشن یکلهای استنباط

 اسدتیس در نخسدت یاسدالم عامل. کندمی حفظ خود یبرا را مشخص ینفوذ یول ست؛ین یاصل عامل اسالم. دارد

 کده کنندد ادعا است ممکن ،یفعل نخبگان. دارد نقش فصل بال گانیهمسا در دوم و یمرکز یایآس یکشورها یداخل

 دیشدا کده امکدان نیدا یولد اند؛ کرده اتخاذ یخارج استیس و دولت شکل هب توجه با را خود ینید ریغ موضع آنها

 ریتداث یمرکدز یایآسد کشدور پنج یخارج روابط بر امر نیا و گردند باز یاسالم یارهایمع به بخواهند آنها نانیجانش

 کده است ییویسنار یمرکز یایآس یکشورها یبرخ حاکم ائتالفات در معتدل انیاسالمگرا ندهیآ مشارکت .گذاردمی

                                                           
 120، صلص1383، سلال 45دوره پ  از شوروی، تهران، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره . شیرین آکینز، سیاسی گرایی اسالم در آسیای مرکزی در  9

 .  125الی 
 . 133تا  131، ص 1393 . جعفر حق پناه، قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 10
 . 1382 سال تهران، خارجه وزارت یالملل نیب و یاسیس مطالعات دفتر ،یریدب محمدرضا ترجمه ،یمرکز یایآس در تیامن گران،ید و سونیآل یروبه  . بنگرید  11
 . 4139. مرتضی اشرافی، نشست علمی بررسی وضعیت شیعیان آسیای مرکزی، گروه مطالعات راهبردی مجمع جهانی اه  بیت)ع(، مرداد  12
، قم،گروه تاریخ اسالم، مجتمع آموز عالی امام خمینی)ره(، عربستان و رانیا یاسیس اسالم کرد یرو با قفقاز و یمرکز یایآس در یاسالم انیادگراین، ب یعابدمحمد .  13

 1395 ادخرد 30:   دسترسیتاریخ   http://www.sokhanetarikh.comجامعه المصطفی العالیمه، وب سایت سخن تاریخ، به آدرت اینترنتی: 



6 

 

 نظدر به غرب جهان و یمرکز یایآس انیم روابط در عبور قابل ریغ یمانع نیا یول کند؛می نگران را یغرب یکشورها

 .سازدمی یجار هست آنچه و هاست ارزش وها یخوب نید اسالم رایز رسد، ینم

 

ود ه در جوامعع  عشیعیان آسیای مرکزی با  توجه به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی و همچنین وضعیتی ک

 باشند:های  اصی میدارند، دارای ویژگی

 دهند؛های آسیای مرکزی را تشکیل می. شیعیان درصد کمی از جمعیت کشور1

 . شیعیان منطقه از پراکندگی جغرافیایی زیادی برخوردار بوده و یک دست نیستند.2

 ند؛ر منطقه ، در اقلیت قرار دارهای اسالمی د. شیعیان نسبت به سایر ادیان، به خصو  سایر گرایش3

ین کنندد. در ایدن بد. اکثریت شیعیان آسیای مرکزی یا دوازده امامی هستند و یدا از فرقده اسدماعیلیه پیدروی می4

لی اسدت مذهب اسماعیلی، در زمره مذاهب سیاسی بشمار نمی آید و اهداف سیاسی را تعقیب نمی کند. این در حدا

ان و یعیان این منطقه را اسماعیلی ها تشدکیل مدی دهندد، خصوصدا در تاجیکسدتکه بیش از هفتاد درصد جمعیت ش

 ازبکسستان.

 کنند؛های اقتصادی، دست و پنجه نرم می. شیعیان عموما با فقر مالی و کاستی5

 برند. . شیعیان در اکثر موارد فاقد امکانات اولیه مذهبی بوده، از فقر آموزشی و فرهنگی رنج می6

 

 پیشنهادات:

 بلغدانم زیدن وا هسدتند رانیا در لیتحص به مشغول های آسیای مرکزی کهکشور طالب) یبوم مبلغان عزاما .1

 مقدام تردف توسط رمضان، ماه و محرم امیا در های منطقه آسیای مرکزیمسلط به زبان رسمی کشور یرانیا

 ا.السالم همیعل)تیب اهل یجهان مجمع نیهمچن و یفرهنگ یزنیرا ، یرهبر معظم

ندد بده های آسیای مرکزی که عالقه مها ، مدارس و مؤسسات برخی از کشوریای خط نیاکان در دانشگاهاح .2

 خط فارسی هستند.

 با نرایا در های آسیای مرکزیکشور وطالب نخبگان از دعوت با مختلفهای شیهما و نارهایسم یبرگزار .3

 جامعده توسدط... و یاسدالم البانقد ،االسدالم همیعل)تیدب اهدل معارف و یعیشهای شهیاند موضوعات

 ا.  السالم همیعل)تیب اهل یجهان مجمع وا  )هیالعالم یالمصطف

 های آسیای مرکزیبرقراری ارتباط با نخبگان علمی، فرهنگی و دینی کشور .4

 جامعده توسدط داشدت ظهدور و بدروز شدتریب آنهدا در رایپدذ طیمحد که ییشهرها در ینید مدارس سیتاس .5

 ا )هیالعالم یالمصطف

 های آسیای مرکزیهای ارتباط جمعی در کشورقویت انتشارات، چاپخانه و رسانهت .6

... بده های کوتاه مدت برای علما و روحانیون عالقمنددان در ایدران اسدالمی مشدهد و قدم وبرگزاری دوره .7

 صورت و غیر رسمی

باشد و آن د میهای کنار مساجتوسعه فضای فیزیکی مسجد برای کارهای آموزشی که الزمه آن خرید خانه .8

 هم نیازمند مساعدت مالی است.
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های دینی، علمدی، که در عرصه در منطقه آسیای مرکزیهای شیعی ها و جریانها، گروهشناسایی شخصیت .9

 فرهنگی و آموزشی تاثیر گذار هستند.

 ها در ایرانهای آسیای مرکزی برای مناسبتهای مؤثر از کشوردعوت از شخصیت .10
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