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  : غوث جانبازبی و ترت   یجمع آور 

                                                                                            ۱۱/۱۰/۲۲۰۲ 

 
 ممنوعهٔ ترورستی در فدراسیون روسیه  ی سازمانهافهرست 

 
آنها  یالوژیدیا هیروستت   ونیفدراستت   صتتال یمماکم ذ ریستتتره ممکمه و ستتا  یها  صتت هیف  ادیکه بر بن یستتازمانها ستتتیل

 است :  دهیممنوع اعالم گرد هیشان در روس تیو فعال  یستیترور
 قفقاز  نیمتمد مجاهد یها روین یو شورا ینظام یمج س عال. ۱
 ( و داغستان  نیچی) چ  ایریچک یکانگرس مردم ا. ۲
۳ .BASE  (یاز شاخه ها یک ی  ) القاعده 
 عصبته االنصار . ۴
 مصر (  یجهاد اسالم ایجهاد مقدس ) الجهاد . ۵
 (  ی) مربوط جماعت االسالم یگروپ اسالم. ۶
  نیاخوان المس م. ۷
  یاسالم ریمزب تمر. ۸
  بهیلشکر ط. ۹

 (  ی) مربوط جماعت اسالم یگروپ اسالم. ۱۰
 گروه طالبان . ۱۱
 (   کستانیازب یترکستان ) قبالً جنبش اسالم یمزب اسالم. ۱۲
  یاصال  اجتماع تیجمع. ۱۳
  یاسالم راثیم یایام تیجمع. ۱۴
  نیالمرمئ. ۱۵
  ریکب ی هیسور یاردو. ۱۶
  نیجماعت مجاهد – یجهاد اسالم. ۱۷
 المغرب  یموزه  یالقاعده در کشوره ها یشبکه ها. ۱۸
 امارت قفقاز . ۱۹
  یستیترور – یسازمان مستقل نظام ۀدست. ۲۰
 ایمیکر ی، سکتور راست در جمهور یستیسازمان ترور. ۲۱
 داعش . ۲۲
 نصر  ۀجبه. ۲۳

 :  حیتوض
ستتتازمان  هیروستتت  ونیفدراستتت   یستتتتره ممکمه   ی  صتتت هیف ادیبر بن  ۲۰۰۳  یفبرور  ۱۴ خیگروه طالبان، به تار -

 ممنوع قرار داده شده است.  هیآن در ق مرو روس تیو فعال دهیاعالم گرد  یستیترور
 . دینافذ گرد ۲۰۰۳مارچ  ۰۹ خیبه تار هیروس یستره ممکمه  ی ص هیف

  ۰۳۱۱۶:  هیدوس ی شماره
اعالم    یستیسازمان ترور  هیروس  ونیفدراس  یهمچنان توسط ستره ممکمه   ۲۰۱۴دسمبر    ۲۹  خیداعش، به تار گروه
 ممنونع قرار داده شده است. هیروس یآن در ق مرو  تیو فعال دهیگرد

 . دینافذ گرد ۲۰۱۵ یفبرور ۱۳ خیبه تار هیروس یستره ممکمه  ی ص هیف
 ۱۴۱۴۲۴:  هیدوس ی شماره
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