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خیلی ضروری ضروری نسبتا ضروری پیشنهاد   هشدار زمان الزم راهنما:

قفل کردن دستگاه

فشار روانی در مواقع خطر

بررسی امنیت ایمیل ها

ایمن سازی حساب های کاربری آنالین

پاک کردن دائمی اطالعات

شنود ارتباط های تلفنی و اینترنتی

امنیت تلفن همراه و تبلت

ایمن سازی حساب های فضای ابری

پاک سازی سوابق وب گردی



فعاالن مدنی، روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر در کشورهای مختلف با مشکل های متفاوتی دست و پنجه نرم می کنند. یکی از پرسش هایی 

که همواره ذهن آن ها را به خود مشغول می کند این است که در زمان مواجهه با خطر چگونه باید داده ها و اطالعات حساس را از بین ببرد به 

گونه ای که امکان بازیابی آن ها وجود نداشته باشد.

در این جزوه ی خالصه، قصد داریم با توجه به تجربه ی پنج ساله ی ایرانسک به شما آموزش دهیم که چگونه از اطالعات حساس خود پشتیبان 

تهیه کنید و در کوتاه ترین زمان ممکن اطالعات حساس را از بین ببرید. برای این منظور در کنار هر عملیات زمان مورد نیاز و میزان اهمیت آن 

با سه نشانه ی خیلی ضروری، ضروری و نسبتا ضروری را یادآور شده ایم.

بیان این نکته الزم است که این جزوه چگونگی استفاده از نرم افزارها یا چگونگی پیشگیری از خطر را به شما آموزش نمی دهد بلکه بناست با 

توجه به شرایط بحرانی راهنمای مطمئنی باشد که شیوه ی نابودسازی اطالعات را به شما نشان دهد.

ایرانسک
سپری برای مدافعان

}
اگر در موقع خطر نیاز به کمک یا مشاوره داشتید، می توانید با ما تماس بگیرید.
Contact us: support@iransec.org            Finger Print: 0x77F2008BB69E2ED8



░
█
░
░

فشار روانی در مواقع خطر
█ در مواقعی که احساس خطر می کنید یا بر این باورید که به زودی مورد بازجویی قرار می گیرید یا بازداشت می شوید، باید خون سردی خود را حفظ کنید در 

غیر این صورت کنترل اوضاع از دست شما خارج می شود. در این بخش نکته های مربوط به امنیت اطالعات را به شما گوشزد می کنیم. برای داشتن اطالعات 
کافی از حقوق متهم، خواندن جزوه ی  فعالیت امن سازمان اتحاد برای ایران را به شما پیشنهاد می کنیم.

پیشگفتار
فشار روانی در مواقع خطر
شنود ارتباط های تلفنی و اینترنتی
قفل کردن دستگاه

http://united4iran.org/farsi/booklet/
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نترسید، با صرف کمی زمان می توانید شرایط را تحت کنترل خود قرار دهید. فراموش نکنید که ترس و اضطراب باعث بهتر شدن اوضاع 
نمی شد و کنترل آن را از دست شما خارج می کند.

در شرایطی مانند بازجویی یا بازداشت با استفاده از فشار روانی، از شما می خواهند که رمزهای خود را به آن ها بدهید. پیش از تصمیم 
در این باره به عواقب آن خوب فکر کنید. گاهی تحمل کردن فشار بهتر از به دردسر انداختن خود و دیگران است. در بسیاری از مواقع 

وعده هایی که بازجو به شما می دهد، دروغ است و بیش از آن که به شما کمکی کند باعث دردسر بیشتر شما می شود.

دقت کنید که در بسیاری از مواقع قصد از گرفتن رمز و اطالعات حساب های اینترنتی شما، دسترسی به شبکه ی دوستان و همکاران 
شماست.

مراقب باشید که در بسیاری از بازداشت ها و بازجویی ها از اطالعات خصوصی تان برای تحت فشار قرار دادن شما استفاده می کنند، بسیاری 
از این اطالعات از طریق شبکه های اجتماعی، پیامک، پیام های خصوصی شما به دست می آیند. پس قبل از دادن رمز ایمیل، رمز ورود به 

دستگاه یا تلفن همراه و رمز شبکه های اجتماعی خود خوب فکر کنید.

اطالع رسانی در خصوص وضعیتی که در آن هستید، می تواند برای شما و اطرافیانتان سرنوشت ساز باشد. چرا که ممکن است پس از 
بازداشت دستگاه ارتباطی شما مورد سوء استفاده ی بازجو و انجام مکاتبات با نام و هویت شما قرار گیرد.

اگر قصد ندارید رمز خود را لو دهید اما تحمل فشار برای شما سخت است، می توانید با دادن رمز اشتباه آن ها را گمراه کنید.



░
█
░
░

شنود ارتباط های تلفنی و اینترنتی
█ با صرف کمی هزینه می توان دستگاه شنود تهیه کرد و به شنود اطالعات پرداخت. امروزه دولت ها با صرف هزینه های هنگفت دستگاه های هوشمند زیادی را 

در اختیار دارند که قادر به انجام عملیات های پیچیده ی شنود است. در این بخش آموزش می بینید که چگونه از شنود در امان بمانید.

فشار روانی در مواقع خطر
شنود ارتباط های تلفنی و اینترنتی
قفل کردن دستگاه
امنیت تلفن همراه و تبلت
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پیامک فضای زیادی نمی گیرد و طبق قانون برای مدت طوالنی در شرکت های سرویس دهنده باقی می ماند. بنابراین راه امنی برای ارسال 
اطالعات حساس نیست. برای این کار بهتر است از برنامه های امنی مانند سیگنال استفاده کنید.

در شرایط خطر، برای تماس های اضطراری از تلفن همراه دیگران استفاده کنید؛ ممکن است تلفن شما شنود شود.

برای ناشناس ماندن، تنها تعویض سیم کارت کافی نیست؛ باید گوشی و سیم کارت با هم عوض شوند.

خاموش کردن تلفن باعث نمی شود که موقعیت جغرافیایی شما افشا نشود؛ باطری گوشی را خارج کنید و سیم کارت را از آن در بیاورید یا از 
کیف مخصوص قطع سیگنال استفاده کنید.

همواره موقعیت جغرافیایی شما قابل کشف است. در مواقع حساس گوشی خود را همراه نداشته باشید یا این که بعد از خارج کردن 
سیم کارت، باطری گوشی را نیز در بیاورید یا از کیف مخصوص قطع سیگنال استفاده کنید.

در هنگام وب گردی، ممکن است اطالعات شما، در دسترس سرویس دهنده و نهادهای نظارتی باالدست قرار گیرد. برای محفوظ نگه داشتن 
این اطالعات از VPN امن و ترجیحا از مرورگر Tor استفاده کنید.

در صورت استفاده از تلفن های همگانی، توجه داشته باشید که از هر کارت تلفن صرفا برای تماس با یک شماره تلفن مخصوص استفاده 
کنید.

همیشه فرض کنید که تمام مکالمه های تلفنی شما شنود می شود، پس مراقب آن چه که می گویید باشید.



░
█
░
░

قفل کردن دستگاه
█ در مواقع حساس نهادهای امنیتی ترجیح می دهند به جای بازداشت افراد، دستگاه آن ها را بدزدند. به عالوه ممکن است در زمان بازداشت در صورت 

دسترسی به اطالعات برای شما و دوستانتان دردسر درست شود. در این بخش به شما یاد می دهیم که چگونه جلوی دسترسی غیر مجاز را بگیرید یا حداقل آن 
را با مشکل مواجه کنید.

شنود ارتباط های تلفنی و اینترنتی
قفل کردن دستگاه
امنیت تلفن همراه و تبلت
بررسیامنیتایمیلها




 c
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تنظیم رمز ورود و محافظ صفحه برای دستگاه ها

- تنظیم رمز ورود به حساب کاربری سیستم عامل )آموزش ویندوز، مک(
- تنظیم کلمه عبور محافظ صفحه برای تلفن همراه )آموزش اندروید، آیفون(

حذف اطالعات موبایل در صورت تکرار رمز اشتباه )آموزش اندروید، آیفون(

تنظیم رمز دسترسی روی برنامه های حساس موبایل )آموزش اندروید -  آیفون(

موبایل خود را رمزگذاری کنید چون امکان گرفتن فایل ها بدون داشتن رمز وجود دارد.

 10 دقیقه

 5 دقیقه

 5 دقیقه

 30+ دقیقه

برای قفل کردن دستگاه خود از اثر انگشت استفاده نکنید.

http://www.macworld.com/article/2910939/how-to-password-protect-your-mac-and-keep-other-people-from-using-it.html
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/protect-computer-with-password#1TC=windows-7
https://support.apple.com/en-us/HT204060
http://www.androidcentral.com/password-protect-your-phone
http://ioshacker.com/how-to/enable-erase-data-option-delete-data-10-failed-passcode-attempts
http://nexus5.wonderhowto.com/how-to/make-your-android-auto-wipe-your-data-when-stolen-0157407/
http://www.idownloadblog.com/2014/02/08/iapplock/
http://www.wikihow.com/Automatically-Lock-an-App-Using-App-Lock-(App-Protector)-for-Android


░
█
░
░

امنیت تلفن همراه و تبلت
█ تلفن همراه و تبلت دستگاه هایی هستند که به خاطر در دسترس بودن مداوم، اطالعات زیادی روی آن وجود دارد؛ از تاریخچه ی مکالمات و متن پیام های 

خصوصی تا عکس، فیلم و یادداشت های شخصی. در این بخش می آموزید که چگونه اطالعات حساس روی این دستگاه ها را از بین ببرید.

قفل کردن دستگاه
امنیت تلفن همراه و تبلت
بررسیامنیتایمیلها
ایمن سازی حساب های فضای ابری
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خاموش کردن تلفن باعث نمی شود که موقعیت جغرافیایی شما افشا نشود؛ باطری گوشی را خارج کنید و سیم کارت را از آن در بیاورید یا از 
کیف مخصوص قطع سیگنال استفاده کنید.

از اطالعات ضروری خود پشتیبان تهیه کنید و سپس تمام اطالعات آن را حذف کنید. )آموزش اندروید بخش یک و بخش دو - آیفون (

موارد حساس در تلفن همراه خود را حذف کنید.

- تاریخچه ی نرم افزارهای پیام رسان
- پیامک های دریافتی و ارسالی

)Contacts( دفترچه تلفن -
- عکس، ویدئو و صدا

- یادداشت ها
- سوابق مرورگرها

- اکانت های ایمیلی که روی گوشی فعال هستند

برای برنامه های حساس مانند برنامه های پیام رسان سیگنال و تلگرام قفل دسترسی به برنامه بگذارید.

 30+ دقیقه

 30+ دقیقه

 10 دقیقه

توجه داشته باشید که در مواقع حساس حافظه ی جانبی موبایل خود را خار ج کنید و آن را از بین ببرید.

همیشه فرض کنید که تمام مکالمه های تلفنی شما شنود می شود، پس مراقب آن چه که می گویید باشید.

اگر زمان کافی برای هیچ کاری ندارید دستگاه را در مواد اسیدی بیندازید، بشکنید یا برای چند دقیقه در مایکرو ویو قرار دهید.

http://www.wikihow.com/Delete-All-Contacts-on-an-iPhone
http://www.wikihow.com/Erase-Internal-Storage-on-Android
http://www.wikihow.com/Easily-Backup-Your-Unrooted-Device-Using-G-Cloud-Backup


░
█
░
░

ایمن سازی حساب های کاربری آنالین
█ شبکه های اجتماعی و اطالعاتی که به صورت آنالین از شما قرار گرفته است در مواقع حساس به پاشنه ی آشیل شما بدل خواهند شد. عکس ها، فیلم ها، چت ها، 

گروه هایی که در آن عضو هستید و ... می توانند برای شما و دیگران دردسرساز شوند. در این بخش یاد می گیرید چگونه حساب های آنالین خود را پاک سازی 
کنید.

ایمن سازی حساب های فضای ابری
ایمن سازی حساب های کاربری آنالین
پاکسازیسوابقوبگردی
پاک کردن دائمی اطالعات
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پیام های خصوصی، دوستان، عکس، ویدئو، صدا و نوشته های حساس در شبکه های اجتماعی یا وب الگ را حذف کنید.

- اگر این اطالعات برایتان مهم است، از آن ها پشتیبان تهیه کنید.
- اگر عکس یا ویدئو از کسانی دارید که ممکن است حساسیت زا شود، آن  را پاک کنید.

- از گروه ها، کانال و صفحه های حساسی که در شبکه های اجتماعی یا نرم افزارهای پیام رسان عضو هستید، لغو عضویت کنید.
- پیام های خصوصی حساس خود در شبکه های اجتماعی را پاک کنید.

- افراد حساسیت زا در شبکه های اجتماعی را از فهرست دوستان خود حذف کنید.

تغییر دادن ایمیل و رمز عبور حساب های کاربری آنالین

- یک ایمیل جدید و ناشناس بسازید و دسترسی به حساب های کاربری آنالین تان مانند حساب های شبکه های اجتماعی تان را به آن ایمیل انتقال دهید.
- برای هر کدام از حساب های کاربری تان یک رمز عبور مجزا تعریف کنید.

 60+ دقیقه

 30 دقیقه

اگر رمزهای خود را روی کاغذ یادداشت کرده اید، آن ها را از بین ببرید. دقت کنید که سطل زباله خانه یا اتاقتان گزینه ی مناسبی برای امحای این 
دست از مدارک نیست. آن ها را بسوزانید یا در آب حل کنید. 

عضویت در گروه یا کانال های شبکه های اجتماعی و پیام رسان ممکن است به منزله ی عقیده و حتی همکاری شما تعبیر شود. بنابراین برای 
پیشگیری از چنین اتهاماتی از این گروه ها خارج شوید.

در صورتی که می خواهید از تلفن داخل کشور یا جایی که به اپراتور اطمینان ندارید استفاده کنید، گزینه تایید هویت دو مرحله ای را حذف کنید.

ج از کشور( که در معرض خطر نیست تغییر دهید. برای این کار باید  ایمیل بازیابی حساب کاربری خود را به شخص مطمئنی )ترجیحا مقیم در خار
با این شخص هماهنگی الزم را انجام دهید.



░
█
░
░

بررسی امنیت ایمیل ها
█ ایمیل های ارسالی و دریافتی شما در طبقه بندی اسناد حساس و مهم قرار می گیرند و دسترسی به آن برابر است با دسترسی به تمام شناسه های آنالین شما. در 

این بخش به شما آموزش می دهیم که چگونه اطالعات مهم و دردسرساز را از ایمیل خود پاک کنید.

امنیت تلفن همراه و تبلت
بررسی امنیت ایمیل ها
ایمن سازی حساب های فضای ابری
ایمن سازی حساب های کاربری آنالین
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ایمیل های مهمی که به آن ها احتیاج دارید را می توانید به یک ایمیل پشتیبان مطمئن ارسال کنید، یا از تمام ایمیل های خود نسخه پشتیبان 
تهیه کنید. )آموزش تهیه نسخه پشتیبان(

ایمیل های خود را بررسی کنید، گر حساسیت زا هستند، آن ها را پاک کنید.

- فراموش نکنید که ایمیل ها پس از پاک شدن در Trash باقی می مانند.
- ایمیل های ارسالی را هم چک کنید و موارد حساس را پاک کنید.

- ایمیل های درفت شده را چک کنید و اگه حساس هستند، پاک کنید.
- بعضی سرویس های ایمیل مانند Gmail گزینه ای به اسم All Mail دارند که معموال شامل ایمیل های است که در Inbox نمایش داده نمی شوند.

بخش اطالعات تماس مخاطبین ایمیل )Contacts( خود را بررسی کنید و افراد دردسرساز را حذف کنید. فراموش نکنید که اگر به نشانی 
آن ها نیاز دارید، پیش از حذف پشتیبان تهیه کنید.

 60+ دقیقه

 30+ دقیقه

 10 دقیقه

در صورتی که می خواهید از تلفن داخل کشور یا جایی که به اپراتور اطمینان ندارید استفاده کنید، گزینه تایید هویت دو مرحله ای را حذف کنید.

ج از کشور( که در معرض خطر نیست تغییر دهید. برای این کار باید  ایمیل بازیابی حساب کاربری خود را به شخص مطمئنی )ترجیحا مقیم در خار
با این شخص هماهنگی الزم را انجام دهید.

در صورتی که زمان کافی برای بررسی ایمیل های خود ندارید، تمام ایمیل های خود را حذف کنید.

http://www.ubergizmo.com/how-to/backup-restore-gmail/


░
█
░
░

ایمن سازی حساب های فضای ابری
█ استفاده از فضای ابری به بخش جدایی ناپذیری در وب گردی بدل شده است. از بارگذاری عکس و ویدئو گرفته تا پشتیبان گرفتن از ایمیل و اسنادی که 

می توانند موجب بروز مشکل در مواقع خطر شوند. در این بخش چگونگی پاک سازی فضای ابری را فرا خواهید گرفت.

بررسیامنیتایمیلها
ایمن سازی حساب های فضای ابری
ایمن سازی حساب های کاربری آنالین
پاکسازیسوابقوبگردی
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برخی سرویس های ایمیل، پیوست ایمیل ها را بدون اطالع شما را در فضای ابری متصل به سرویس خود ذخیره می کنند؛ آن ها را بررسی 
کنید و موارد حساس را حذف کنید. پس اگر از سرویسی مانند گوگل درایو استفاده نمی کنید به این معنی نیست که فایلی روی آن ندارید؛ 

به آن جا سری بزنید و مطمئن شوید که فایلی ذخیره نشده است.

اگر از برنامه های هنگام سازی مانند )One Drive - DropBox - Google Drive( در سیستم عامل خود استفاده می کنید، آن ها را قطع کنید.

اطالعات حساس را از روی فضای ابری پاک کنید. فراموش نکنید که اگر به آن ها نیاز دارید، پشتیبان تهیه کنید. برای تهیه ی پشتیبان 
می توانید شناسه ای ناشناس در فضای ابری دیگری بسازید و اطالعات را به آن منتقل کنید.

 iCloud یا فضای ابری اپل موسوم به Google Photo به صورت پیش فرض تصاویر شما از طریق تلفن همراه در فضای ابری گوگل موسوم به
ذخیره می شوند. به آن جا سری بزنید و تصاویری که ممکن است مشکل ساز شوند را حذف کنید.

پوشه ی Share در سرویس های ابری را بررسی کنید. 

- فایل ها و پوشه های به اشتراک گذاشته با شما در فضای ابری در بخش جداگانه ای نمایش داده می شوند، آن ها را بررسی کنید و اطالعات حساس را 
حذف کنید.

اطالعات پاک شده در سطل آشغال می مانند، پس از پایان پاک سازی آن را خالی کنید.

 10 دقیقه

 10 دقیقه

 30 دقیقه

 30 دقیقه

 5 دقیقه

 5 دقیقه

در صورتی که می خواهید از تلفن داخل کشور یا جایی که به اپراتور اطمینان ندارید استفاده کنید، گزینه تایید هویت دو مرحله ای را حذف کنید.

ج از کشور( که در معرض خطر نیست تغییر دهید. برای این کار باید  ایمیل بازیابی حساب کاربری خود را به شخص مطمئنی )ترجیحا مقیم در خار
با این شخص هماهنگی الزم را انجام دهید.



░
█
░
░

پاک سازی سوابق وب گردی
█ زمانی که مشغول بازدید از صفحه های مختلف هستید، بسیاری از اطالعات روی دستگاه شما ذخیره می شوند. این اطالعات می توانند برای شما ایجاد خطر 

کنند و موجب لو رفتن مکالمات، صفحه های بازدید شده و اطالعات فرستاده/دریافت شده شوند. در این بخش یاد می گیرید که چگونه این اطالعات را پاک کنید.

ایمن سازی حساب های کاربری آنالین
پاک سازی سوابق وب گردی
پاک کردن دائمی اطالعات
سخن پایانی
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پاک سازی خودکار و سریع اطالعات با استفاده از CCleaner )دانلود - آموزش( 

پاک سازی اطالعات وب گردی به صورت دستی و عدم استفاده از  CCleaner )آموزش بخش یک و بخش دو(

- حذف مواردی که در مرورگرها باقی می مانند: سوابق جستجوها، نشانی وبسایت ها، لیست دانلودها
- حذف مواردی که در مرورگرها ذخیره می شوند: اطالعات فرم های مشخصات، کلمات عبور، کوکی و کش سرویس ها

حذف پروفایل های متصل به مروگرها برای همگام سازی اطالعات و تنظیمات Synchronization )آموزش(

پاک سازی افزونه های حساس نصب شده روی مرورگرها )آموزش(

- افزونه های مهم و حساس مانند LastPass, Authy را حذف کنید.
- افزونه های پیام رسان نصب شده مانند CryptoCat, Signal و Telegram را حذف کنید.

 10 دقیقه

 20 دقیقه

ممکن است روی رایانه ی شما بیش از یک مرورگر اینترنت نصب شده باشد، حتما تمام مرورگرها را بررسی نمایید.

پیشنهاد ما روش حذف خودکار و سریع برای نابودسازی تمام اطالعات مربوط به سوابق وبگردی در مرورگرها است.

https://securityinabox.org/en/guide/ccleaner/windows
https://www.piriform.com/ccleaner/download
http://www.computerhope.com/issues/ch001411.htm
http://www.computerhope.com/issues/ch000510.htm
https://support.google.com/chrome/answer/2390059?hl=en
https://help.yahoo.com/kb/SLN3016.html


░
█
░
░

█ نرم افزارهای ساده ی بسیاری وجود دارند که اطالعات پاک شده ی شما را باز می گردانند. در کنار آن ها روش های پیچیده ای برای این کار وجود دارد که 
می تواند اطالعات از بین رفته را بازیابی کند. در این بخش آموزش می بینید که چگونه اطالعات را به گونه ای از بین ببرید که قابل بازیابی نباشند.

پاک کردن دائمی اطالعات

پاکسازیسوابقوبگردی
پاک کردن دائمی اطالعات
سخن پایانی
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پشتیبان گرفتن از اطالعات مهم
 

- برای رمزگذاری و مخفی کردن اطالعات از نرم افزار VeraCrypt استفاده کنید. )دانلود - آموزش(

پاک کردن اطالعات حساس

- پوشه های مهمی را که اطالعات دردسرساز روی آن ها دارید، حذف کنید.
- پوشه های پیش فرض دانلود، عکس، ویدئو، صدا، داکیومت و… را بررسی کنید و فایل های حساسیت زا را پاک کنید.

PGP یا VeraCrypt برنامه های حساسیت برانگیز را از روی رایانه خود حذف کنید. برنامه هایی مانند -
- برنامه های پیام رسان مثل Skype تمام تاریخچه ی گفت وگوهای شما را نگه می دارند. تمام تاریخچه ها مربوط به این نرم افزارها را پاک کرده و سپس رمز 

آن ها را عوض کنید. )آموزش(
- در آخر سطل آشغال دستگاه خود را خالی کنید.

- شناسه های همگام سازی فضای ابری )مثل Google Drive Synchronization( را از دستگاه قطع یا پاک کنید.

نابودکردن اطالعات به صورت دائم برای پیشگیری از بازیابی

- مرحله ی اول: پاک کردن دائمی اطالعات با استفاده از  CCleaner )آموزش(
- مرحله ی دوم: پاک کردن اطالعات قابل بازیافت با استفاده از Recuva )آموزش(

 60+ دقیقه

 30 دقیقه

 30+ دقیقه

اگر وقت کافی برای رمزگذاری ندارید؛ اطالعات تان را به یک هارد یا فلش مموری جدید منتقل کنید و آن را ترجیحا به یکی از دوستان یا آشنایانی 
بسپارید که در خطر نیست. به هیچ عنوان آن را در محل سکونت یا کار خود نگه ندارید.

اگر زمان کافی برای نابودسازی اطالعات ندارید، پیشنهاد ما از بین بردن فیزیکی آن هاست. برای این کار می توانید هارد یا فلش خود را برای چند 
دقیقه در مایکروویو قرار دهید یا با مایع اسیدی مانند وایتکس یا جوهر نمک آن را مخدوش کنید؛ همچنین شکاندن و سوزاندن این قطعات 

راه کار مناسبی برای از بین بردن آن هاست.

http://www.hkcfp.org.hk/Upload/Documents/EXIT/VeraCryptUserguide.pdf
https://veracrypt.codeplex.com/
http://www.cnet.com/how-to/how-to-delete-your-skype-message-history/
https://securityinabox.org/fa/ccleaner
http://www.groovypost.com/howto/freeware/easily-recover-securely-wipe-deleted-files-recuva-review/


https://telegram.me/iransec
https://twitter.com/IranSecurity
https://facebook.com/iransec
https://iransec.org
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