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 ملخص
بفعالیة  إیران، ومنذ ذلك الحین، شاركت 1984" في عام لإلرھاببانھا "دولة راعیة  إیرانصّنفت الوالیات المتحدة 

صنّفت الوالیات   او وّجھت مجموعة من األفعال العنیفة او الممیتة ضد الوالیات المتحدة ومواطنیھا في العالم أجمع.
بسبب مشاركتھا  2019نیسان/ابریل  15) كمنظمة ارھابیة اجنبیة في IRGCالمتحدة الحرس الثوري االیراني (

 المباشرة في مخططات ارھابیة.

 المدة:
 مساء 05:15، 2020كانون الثاني/ینایر  04 اإلصدار:
 بعد الظھر 01:00، 2020كانون الثاني/ینایر  18 :االنتھاء

 التفاصیل 
سلیماني ، نفذت الوالیات المتحدة ضربة قاضیة في العراق قتلت فیھا قاسم 2020كانون الثاني/ ینایر  2في  •

 فیلق القدس في العراق بینما كان في العراق.-الحرس الثوري االیراني قائد
صّرحت علنیا القیادة االیرانیة وعدة منظمات متطرفة وعنیفة تابعة لھا انھم یعتزمون الرد على الوالیات  •

 المتحدة.
بیّنت  في ھذا الوقت ال یوجد لدینا ایة معلومات تشیر الى وجود تھدید محدد او مؤكد ضد ارض الوطن. •

 وشركاؤھا، مثل حزب هللا، النیة والقدرة على القیام بعملیات في الوالیات المتحدة. إیران
السابقة التي حصلت على أرض الوطن، ضمن امور اخرى، استكشاف أھداف للبنیة  االستھدافاتشملت  •

الوالیات التحتیة والتخطیط ضدھا وشّن الھجمات السیبرانیة ضد مجموعة من االھداف الموجودة في 
 المتحدة.

قادرة  إیرانتحافظ إیران على برنامج سیبراني فعّال ویمكنھا تنفیذ ھجمات سیبرانیة ضد الوالیات المتحدة.  •
 على االقل على تنفیذ ھجمات ذات آثار اخاللیة مؤقتة ضد البنیة التحتیة الحیویة في الوالیات المتحدة.

االنشطة االرھابیة كخیار لردع او االنتقام ضد من تعتبرھم خصومھا. في كثیر  إیرانمن المرجح ان تعتبر  •
 مصالح الوالیات المتحدة من خالل شركائھا مثل "حزب هللا". إیرانمن الحاالت، استھدفت 

 یمكن للمتطرفین العنیفین المحلیین استغالل التوترات المرتفعة لشن الھجمات الفردیة. •
 وطن من دون اي انذار او مع إنذار بسیط.قد یحصل ھجوم على أرض ال•
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تعمل وزارة االمن الوطني بشكل وثیق مع شركائنا في الحكومة االتحادیة وحكومة الوالیة والحكومة المحلیة • 
والقطاع الخاص للكشف عن األخطار التي تھدد الوطن وكیفیة مواجھتھا وستقوم بتعزیز اجراءات االمن 

 كما تدعو الحاجة.

 داتأنواع اإلرشا
 النشرة 

 تصف التطورات الراھنة او االتجاھات العامة المرتبطة بتھدیدات االرھاب.

 تنبیھ مرتفع
 حذر من خطر ارھاب موثوق ضد الوالیات المتحدة.ی

 تنبیھ وشیك
 یحذر من تھدید إرھابي موثّق ومحدد ووشیك ضد الوالیات المتحدة.

 كیف یمكن ان تساعد
من یمكنھا تقدیم تفاصیل محددة عن  أفضلبلّغ عن االنشطة المشبوھة لقوى إنفاذ القانون المحلیة التي ھي   •

 المؤشرات اإلرھابیة.
مراكز دمج بلّغ عن االنشطة المشبوھة او معلومات حول تھدید، بما في ذلك النشاط على اإلنترنت، إلى  •

التي ھي  )s Field Offices’FBIوالمكاتب المیدانیة لألف بي آي (  )Fusion Centersالمعلومات (
 Nationwide Suspicious Activityنشاط مریب في الوطن أجمع ( يمبادرة االبالغ عن اجزء من 

Reporting Initiative(. 
 او بأنشطة اجرامیة اخرى. رھابباإلالمرتبطة  كیفیة التعرف على الدالئل السابقة للتخطیط العملیاتيتعلّم  •

 كن مستعدا
 السیبرانیة، الرسائل اإللكترونیة المشبوھة والتأخیر في خدمة الشبكات. لالختالالتكن مستعدا   •
كن مسؤوال عن سالمتك الشخصیة. إعرف أماكن تواجد مخارج الطوارئ ورجال االمن. أبِق معك  •

 الخاصة.معلومات االتصال في حاالت الطوارئ واالحتیاجات 
طبّق الممارسات السیبرانیة االساسیة اآلمنة مثل تفعیل النسخ االحتیاطي للبیانات واستخدام مصادقة متعددة  •

  CISA.govلمزید من المعلومات، یمكنك زیارة  العوامل.

https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.dhs.gov/fusion-center-locations-and-contact-information
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices
https://www.dhs.gov/nsi
https://www.dhs.gov/nsi
https://www.dhs.gov/nsi
https://www.dhs.gov/nsi
https://www.dhs.gov/publication/suspicious-activity-reporting-indicators-and-behaviors
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یمكن الوصول الى   لتحضیر المؤسسات التجاریة والموظفین. بالغقم بالتواصل والتخطیط والتدریب واال •
 )Hometown Security Campaignحملة أمان مسقط الرأس (ادوات/موارد االمان عن طریق 

 .الخاصة بوزارة األمن الوطني

 طالعضإبَق على ا
ما تظھر اي معلومات اضافیة. نشجع عندستقدم الحكومة االمریكیة معلومات اضافیة عن اي تھدید ناشئ   •

 الجمھور لالستماع الى مسؤولي قوى إنفاذ القانون ومسؤولي السالمة العامة المحلیین.
اآلخرین ولكن مع اننا نحّث االمیركیین على مواصلة السفر وحضور المناسبات العامة والتواصل بحریة مع  •

 البقاء متیقظین وحذرین في محیطھم.
 .تنبیھات وتحذیرات السفر الدولي تصدر وزارة الخارجیة •
 Ready.gov.لمزید من المعلومات قم بزیارة  •

 ™.رأیت شیئا ما، بلّغ عنھ إذا

 .911بلّغ عن االنشطة المشبوھة لقوى إنفاذ القانون المحلیة او اتصل برقم 

توفّر نشرة النظام االرشادي الوطني لإلرھاب لألمیركیین معلومات تنبیھیة بشأن تھدیدات االمن الداخلي. توزعھ 
تلقي ل www.dhs.gov/advisories. المزید من المعلومات على الرابط التالي:وزارة االمن الوطني. یتوفر 

 twitter.com/dhsgov تحدیثات المحمول:

 بإذن من ھیئة النقل المدني بنیویورك.™ رأیت شیئا ما، بلّغ عنھ إذاتستخدم عبارة 

 

https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report
https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report
https://www.cisa.gov/connect-plan-train-report
https://www.cisa.gov/hometown-security
https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/traveladvisories.html/
https://www.ready.gov/
http://twitter.com/dhsgov
http://twitter.com/dhsgov
http://twitter.com/dhsgov
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