تهدیـد و ارعـاب

وزارت دادگستری آمریکا

راهنـمای واکنش

اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی)

تهدید حضوری

تهدید تلفنی

تهدید حضوری جسمی اینست که به دلیل نزدیک بودن شما به تهدید
کننده در معرض خطر آنی باشید .شما سه گزینه دارید:
 .١فرار کردن :راه فرار پیدا کنید .متعلقاتی را که ممکن است سرعت
شما را کم کنند رها کنید .در صوررت امکوا د دراورا را بورای فورار
راری دهید .با  911تماس بایررد.
 .٢پنهان شدن :خرد را از درد خطر پنها کنید .درها را قفو کنیود روا
ورودرهووا را مووودود یماریوود .تلفوون همراهتووا را بی وودا کوورده (شووام
حالت لرزش) و تا زما پارا تهدرد ساکت بمایید.
 .٣مبااارزه کااردن :مبووارزه کوورد باروود آخووررن شدرنووه باشوود و تنهووا در
مررد خطر جایی فرری بارد در یظر شرفته شرد .توشش کنیود تهدرود را
یاترا کنید .تا جاریکه ممکن است با خشریت رفتار کنید.
تهدید حضوری لفظی به آن گفته میشود کاه جاان فارو ماورد تهدیاد
در خطر آنی نباشد یا بمنظور خطر جسمی آتی باشد.
 تهدرد را دقیقا همایطرر که ابشغ شده است بنرروید را ثبت کنید.
 حتیالمقودور جدئیوات ترصویفی را در موررد تهدرود کننوده رادداشوت
کنیوود :یووا د هوواهرد ریوو ،پرسووتد جنووویتد قوودد وز د ریوو ،موور و
چشمد صداد لباسد را هرشریه ورژشی متمارد.
 مرضرع تهدرد را به ییروی ایتظامی شدارش دهید.

اگر در معرض خطر فوری جسمی هستید ،با  ۹۱۱تما

تهدید تلفنای تهدیادی اسات کاه از فریاف تلفا دریافات
شاااود .شاااما بایاااد تاااا جاااای ممکااا از تماااا گیرناااده و
موضوع تهدید افالعات حاصل کنید ،مگر اینکاه خطار
در نزدیکاای بااوده و یااا صاادمه آناای بااه شااما یااا دیگااران
امکان پذیر باشد.










آرا بمایید و تلفن را قطع یکنید.
توووا جوووای ممکوووند تمووواس شیریوووده را روی خووو یاوووه
داشته تا تعیین کنید که تهدرد ورژه را واقع بینایه اسوت
رووا ایکووه خطووری آیووی بوورای شووما رووا دراوورا اردوواد
میکند.
در صوووررت امکوووا د ترجوووه کووووایی را کوووه یردرووو
هووووتند جلوووی یماریووود کوووه شووورش کننووود و بوووه ییوووروی
ایتظامی خبر دهند.
اطشعووات مرجوورد را از یمارشووار الکتروییکووی تلفوون
کپی کنید.
مرضرع تهدرد را دقیقا بنرروید.
در صررت امکا د تماس تلفنی را ضب کنید.
در دسووووترس باشووووید تووووا جدئیووووات را بووووا مووووامرررن
ایتظامی در میا باذاررد.

بگیرید.

اشر مررد تهدرد قرار شرفتیدد لطفا با اداره اف بی آی محلی خود تماس بگیرید (لیست در  www.fbi.govموجود است)
یا نکته ای از راه ( 1-800-CALLFBIیا  )1-800-225-5324و یا از طریق  www.fbi.gov/tipsارائه دهید.

شما همچنی میتوانید از فریف اینترنت و یا تلف نکته ای ناشنا

با او بی آی در میان بگذارید.

تهدید با پیام الکترونیکی
تهدید با پیام الکترونیکی تهدیادی اسات کاه مساتقیما از
فریف پیامک ،ایمیل ،یاا رساانه اجتمااعی دریافات شاود.
در صورت همکاری نکاردن دریافات کنناده ،امکاان دارد
شامل تهدید به باج گیری یا به عواقب ناگوار شود.
 پیووا هووای الکترویی و رووا ضوومیمه هووای فرسووتندههای
یاشناس را باز یکنید.
 با اشخاص یاشناس روا یاخراسوته در رسوایه اجتمواعی
ارتباط برقرار یکنید.
 مطم و ن شووررد کووه تنظیمووات امنیتووی شووما در بووا تررن
سطح ارمنی قرار دارید.
درصورت دریافت تهدید الکترونیکی:
 پیووا را حووذف ینماریوود .بازرسووی قووایریی ممکوون اس وت
جدئیات مهمی را افشا کند.
 پیا را در رارایه باز یاهداررد.
 بیدری ،ییروی ایتظامی را مطلع سازرد.
 پیووا د مرضوورع پیووا د توواررا و زمووا را چووا رووا کپووی
کنید را از آ عکس بایررد.
 تمامی شراهد الکتروییکی را حفظ کنید.

حمالت سایبری
یک حمله سایبری میتواند دستگاه الکترونیکی شما را
بااه خطاار اناادازد و افالعااات شرااای شااما را آشااکار
سازد.
 از عبووارات عبوورر قووری اسووتفاده کوورده و از کوواربرد
همووا عبووارت عبوورر در تاریماهووای متعوودد خووردداری
یمارید.
 بریامه های ضود وروروس و ضود بود افودار را تنظویم
کنید تا بطرر خردکار بروز شرید.
 بروز رسایی های سیوتم و یور افودار را بوه محو
دسترسی بکار بررد.
 احراز هررت دو عاملی بکار بررد.
 به طرر منظم از داده ها پشتیبا شیری یمارید.
اگر شک دارید که قربانی یک حمله سایبری شده اید:
 سیوتم های رارایه خرد را مررد حذف را تغییر قورار
یدهید.
 بشفاصووله بووا مرسوووه مووالی خوورد تموواس بایرروود تووا
حووواه هووای خوورد را از سوورقت هررووت محفووره یاووه
داررد.
 عبوووارات ورود را عووورم یمووورده و حوووواه هوووا را
برای فعالیتهای مشکرک یظارت کنید.
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اگر مورد تهدید یا ارعاب قرار بگیرم ،با چه کسی میتوانم تما

بگیرم :پلیس محلی یا او بی آی؟

 اشر شما را کس دراری درمعرم خطرجومی فرری قرار دارردد با پلیس محلی با شماره تلفن  ۹١١تماس بایررد.
 اشر شما با تهدردی که به جر فدرال یوبت دارد مراجه شدردد بوا اداره محلوی اف بوی آی (لیووت در  )www.fbi.govبوه شوماره ( 1-800-CALLFBIروا  )1-800-225-5324روا از طررو  www.fbi.gov/tipsتمااس بگیریاد .بورای مثوال
میترا تهدردات ر عام دولت خارجید جر سازما رافتهد را ر مقا دولتی را یا برد .شما میترایید شدارش یاشناس بدهید.
 همه حرادث در آستایه تحقیقات اف بی آی ییوتند .اشر شما قربایی حادثه ای شدرد که آستایه جر فدرال را برآورده یکندد شارد ییاز باشد کوه آ را بوه اداره پلویس محلوی خورد شودارش دهیود .حورزه هوای قضواری محلوی و اروالتی بورای رسویدشی بوه
جرارم مشکرک آستایه های متفاوتی دارید.

چه انتظاری میتوانم داشته باشم اگر او بی آی با م مااحبه کند؟






ر مامرر اف بی آی میتراید در اداره محلی اف بی آی را در محلی درار با شما مشقات کند.
اف بی آی از شما خراهد خراست تا جای ممکن اطشعاتی در مررد مدر و جدئیات تهدردی که تدربه کردهارد در اختیار شذاررد.
اف بی آی اطشعات تماستا را درخراست خراهد کرد تا در صررت ییاز با شما پیایری کند.
اف بی آی تشش خراهد کرد که از هررت و رازداری شما محافظت کند.
اشر مناسی باشدد ممکن است ر ورژه کار کم به قربایی از طرف اف بی آی برای ارائه اطشعات و پشتیبایی در طرل م احبه حضرر داشته باشدد را ممکن است بعد از م احبه از طرر تلفن را پوت با شما تماس بایرید.

آستانه او بی آی برای بررسی شکایات و یا شروع تحقیقات چیست؟



اف بی آی قادر به بررسی تهدرداتی میباشد که قرایین فدرال آمررکا را یق کرده و مرجی آسیی را خطر برای شخص تهدرد شده باشند.
ترایاری دولت آمررکا در تعقیی افراد به اتهامات مربرط به تهدرد به عرام مختلفی بوتای داردد از جمله کیفیت شراهدد ترایاری شناساری افرادی که آ عم را ایدوا داده انادد شناسواری ترط وهد و روا
ترایاری دستایری افراد متخلف.

چه انتظاری میتوانم داشته باشم اگر او بی آی شروع به تحقیف نماید؟





را چند مامرر ورژه اف بی آی مشغرل به ایدا تحقیقات خراهنود شود .بوه عنورا بخشوی از تحقیقواتد موامررا وروژه شوراهدی را جموع آوری خراهنود کورد کوه ممکون

اشر اف بی آی معتقد باشد که ممکن است جرمی فدرال مرتکی شده باشدد ر
است شام م احبه با شما و سارر قرباییا باشد.
امکا دارد از شما خراسته شرد تدربه خرد را در مقاب هی ت من فه عالی فدرال مطرح کنید.
تحقیقات کام ایدا خراهد شد .ممکن است تکمی تحقیقات طر یی شردد شما در مررد پیشرفتهای روزایه پرویده بروز یمی شررد .به منظرر در جررا شذاشتن شما در وقارع مهم تحقیقاتد هرشریه تششی خراهد شودد بورای مثوالد دسوتایری روا
کیفر خراست .اف بی آی متعهد است که در صررت امکا د چنین اطشعاتی را قب از ارنکه در دسترس عمر قرار شیرد در اختیار شما باذارد .با ارن حالد اف بی آی همیشه بارد مراقی باشد که اطشعات حواسی راد کوه امکوا آسویی رسوایی
به تحقیقات را افدارش خطر برای اجرای قایر داردد فاش یکند.
ر ورژه کار کم به قربایی اف بی آی در دسترس خراهد برد تا برای قرباییا شناساری شده پشتیبایید اطشعاتد و مراجع هرشریه منابع محلی که ممکن است ز باشدد در اختیار شذارد.

حتی اگر گزارش جزئیات چگونگی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفت شما به تحقیقات منجر نشود ،احتماال با کمک به او بی آی ،در ردیابی تهدید ها و شناسایی روند ها به دیگر قربانیان کمک خواهید کرد.

لیست دفاتر محلی او بی آی بر اسا

نام شهرها و ایالت ها در  WWW.FBI.GOVقابل دسترسی است .اگر در معرض خطر فوری هستید ،با  ۹۱۱تما

بگیرید.

