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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

جمع آوری و ترتیب :غوث جانباز

۲۰۲۲/۰۱/۱۱

فهرست سازمانهای ممنوعهٔ ترورستی در فدراسیون روسیه
لیستتت ستتازمانهای که بر بنیاد فیصت ه های ستتتره ممکمه و ستتایر مماکم ذیصتتال فدراستیون روستیه ایدیالوژی آنها
تروریستی و فعالیت شان در روسیه ممنوع اعالم گردیده است :
 .۱مج س عالی نظامی و شورای نیرو های متمد مجاهدین قفقاز
 .۲کانگرس مردم ایچکیریا ( چیچین ) و داغستان
 ( BASE .۳یکی از شاخه های القاعده )
 .۴عصبته االنصار
 .۵جهاد مقدس ( الجهاد یا جهاد اسالمی مصر )
 .۶گروپ اسالمی ( مربوط جماعت االسالمی )
 .۷اخوان المس مین
 .۸مزب تمریر اسالمی
 .۹لشکر طیبه
 .۱۰گروپ اسالمی ( مربوط جماعت اسالمی )
 .۱۱گروه طالبان
 .۱۲مزب اسالمی ترکستان ( قبالً جنبش اسالمی ازبیکستان )
 .۱۳جمعیت اصال اجتماعی
 .۱۴جمعیت امیای میراث اسالمی
 .۱۵المرمئین
 .۱۶اردوی سوریه ی کبیر
 .۱۷جهاد اسالمی – جماعت مجاهدین
 .۱۸شبکه های القاعده در کشوره های موزه ی المغرب
 .۱۹امارت قفقاز
 .۲۰دستۀ سازمان مستقل نظامی – تروریستی
 .۲۱سازمان تروریستی  ،سکتور راست در جمهوری کریمیا
 .۲۲داعش
 .۲۳جبهۀ نصر
توضیح :
 گروه طالبان ،به تاریخ  ۱۴فبروری  ۲۰۰۳بر بنیاد فیصتتت ه ی ستتتتره ممکمه ی فدراستتتیون روستتتیه ستتتازمانتروریستی اعالم گردیده و فعالیت آن در ق مرو روسیه ممنوع قرار داده شده است.
فیص ه ی ستره ممکمه ی روسیه به تاریخ  ۰۹مارچ  ۲۰۰۳نافذ گردید.
شماره ی دوسیه ۰۳۱۱۶ :
گروه داعش ،به تاریخ  ۲۹دسمبر  ۲۰۱۴همچنان توسط ستره ممکمه ی فدراسیون روسیه سازمان تروریستی اعالم
گردیده و فعالیت آن در ق مروی روسیه ممنونع قرار داده شده است.
فیص ه ی ستره ممکمه ی روسیه به تاریخ  ۱۳فبروری  ۲۰۱۵نافذ گردید.
شماره ی دوسیه ۱۴۱۴۲۴ :

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

