
بستهکمکرسانپسکوچه

در شرایطی که کشورهای مختلف با اوضاع سیاسی و اجتماعی گوناگون 
دست و پنجه نرم می کنند، به عنوان نمونه مردم منطقه خاورمیانه که 

محدودیت های گوناگونی را از لحاظ آزادی های مدنی و سیاسی تجربه 
می کنند، و همچنین با توجه به شیوع گسترده  ویروس کرونا، بیکاری 

بسیاری از افراد و وخیم تر شدن شرایط اقتصادی احتمال بروز اعتراضات 
مردمی بیش از پیش ارزیابی می شود.

پس کوچه به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی فارغ از جهت  گیری های 
سیاسی و اجتماعی، بسته ای پیشنهادی حاوی موارد مهم و الزم را به 

منظور باال بردن آگاهی درباره حفاظت آنالین و جلوگیری از دستگیری، 
بازداشت  و در پی آن زندانی شدن و درگیر شدن با مسائل قضایی، برای 

کاربران تهیه کرده است.

بستهیکمکرسانپسکوچه،شاملمواردزیرمیشود:

اقدامات دیجیتالی الزم برای حضور یافتن در مکان هایی که احتمال کنترل و نظارت بیرونی 
می رود و ممکن است امنیت شما به مخاطره بیفتد. )برو به صفحه(

بهترین روش ها برای مستند سازی، ارسال تصویر و ویدیو و مدارک و اسناد. )برو به صفحه(

آموزش نحوه دسترسی و ارتباط امن با کم ترین ریسک )برو به صفحه(

چگونگی برقراری ارتباط مطمئن هنگام قطعی اینترنت

استفاده از ظرفیت های اینترنت در مواقعی که دسترسی به اینترنت به طور کامل ممکن 

نیست. 

صفحه ۱

آخرین به روزرسانی: ۳۰ آبان ۱۳۹۹



1. اقدامات دیجیتالی الزم برای حضور یافتن در 
مکان هایی که احتمال کنترل و نظارت بیرونی می رود 

و ممکن است امنیت شما به مخاطره بیفتد. 

برای محافظت از حریم خصوصی و جلوگیری از نظارت و کنترل افراد، سازمان ها و نهادهای 
دیگر، بهترین کار این است که تلفن خود را در خانه بگذارید. به جای استفاده از تلفن 

شخصی، از یک تلفن دوم یا تلفنی که قابلیت منهدم شدن سریع داشته باشد، استفاده 
کنید.

درصورتنیازبهتلفنشخصیتان،لطفًامراحلزیررادنبالکنید:

اگر حتما به حمل تلفن اصلی خود نیاز دارید، ترجیحا آن را خاموش نگه دارید یا 
باتری تلفن را از جای خود خارج کنید و تا زمانی که نیاز به استفاده کامل از آن 

ندارید، باتری را داخل گوشی نگذارید. این کار پیگیری و کنترل فعالیت های شما را 
برای دیگران دشوار می کند. 

اگر برای مستندسازی هر رویدادی این الزام وجود دارد که تلفن شما روشن باشد، 
بهتر است که آن را در حالت هواپیما )Flight Mode( قرار دهید تا امکان ردیابی 

شما به حداقل برسد.

از تمام حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی خارج شوید یا برای اطمینان بیشتر 
اپلیکیشن های مربوط را به طور کامل از تلفن خود حذف کنید. 

هم چنین اگر با نام واقعی خود در شبکه های اجتماعی حضور دارید، توصیه ما حذف کامل 
این حساب های کاربری است تا نظرات و فعالیت های شما از خطر لو رفتن در امان باشد.

از سوی دیگر می توانید برای به اشتراک گذاشتن پست یا تصاویر و ویدیوها، حساب های 
کاربری جدید در شبکه های اجتماعی ایجاد کنید. به این ترتیب، کسانی که به دنبال رصد 

و کنترل حساب های مرتبط با شما هستند کار سخت تری برای شناخت هویت واقعی شما 
خواهند داشت. 

 

حسابهایکاربریدرشبکههایاجتماعی:

تلفنشما:

صفحه ۲



اگر از پیام رسان تلگرام استفاده می کنید، اطمینان حاصل کنید که از گروه ها یا کانال هایی 
که می توانند برای شما خطرناک باشند، خارج شوید و آن ها را حذف کنید. اگر هم صاحب 
یک کانال یا گروه هستید، مدیریت آن را به شخص دیگری بسپارید، دسترسی های خود را 

به فرد مطمئن انتقال دهید و آن گروه یا کانال را از حساب کاربری خود حذف کنید. 

حتما از کلیه مدارک و اسناد، لیست مخاطبین، پیام های کوتاه، تصاویر و ویدیوها و سایر 
محتوای شخصی تان نسخه پشتیبان تهیه کنید. به یاد داشته باشید که از اپلیکیشن های 

پیام رسان که استفاده می کنید نیز یک نسخه پشتیبان تهیه کنید. 

البته برای تهیه نسخه  پشتیبان باید دقت کنید که این نسخه ها چه طور تهیه و کجا نگه 
داشته می شوند. چرا که نسخه پشتیبان به نوبه خود می تواند یک چالش از لحاظ امنیت 

اطالعات شما باشد.
اگر در این موارد نگرانی دارید یا از دانش کافی برای انجام صحیح آن برخوردار نیستید،

بهتراستتمامنسخههایپشتیبانواطالعاتموجوددرآنهاراحذفکنید.

تلگرام:

تهیهنسخهپشتیبانازتلفنخود:

شواهد و مدارک مهم و حساس را )مثل ایمیل ها، پیام ها، تصاویر و ویدیوها( که ممکن 
است علیه شما یا دوستان تان استفاده شود، در صورت امکان حذف کنید. البته حذف 

پست ها و مدارک و اسناد نوشتاری و شنیداری و دیداری از حساب های کاربری فعال شما 
در شبکه های اجتماعی کمک بسیاری به امنیت بیشتر شما خواهد کرد. 

توجه داشته باشید پس از حذف ایمیل های حساس، حتمًا به پوشه مربوط به ایمیل های 
پاک شده )Junk یا Trash( مراجعه کنید و ایمیل ها را از آن جا نیز حذف کنید.

اطالعاتحساس:

ایمیل:
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با استفاده از این ویژگی می توانید در حین استفاده از تلفن خود در مکان های عمومی 
و دانستن دکمه ها و میان برهای صفحه کلید در وقت خود صرفه جویی کنید. به عنوان 

مثال، از یک کلید میان بر برای روشن کردن دوربین یا ارسال پیام اضطراری استفاده کنید. 
این میان برها را بیاموزید و تمرین کنید، شاید بتوانید آن ها را به صورت دلخواه نیز تنظیم 

کنید. برای راهنمای بیشتر در این باره به این صفحه مراجعه کنید. 

ویژگی »Find Your Phone« را طوری تنظیم کنید تا در صورت لزوم بتوانید تلفن خود را 
از راه دور پیدا کرده و اطالعات آن را حذف کنید. 

بیشتر تلفن های هوشمند روشی مشخص را برای این کار ارائه می دهند. اطمینان حاصل 
کنید که با عملکرد آشنا هستید. در اینجا می توانید دستورالعمل های مربوط به سیستم 

عامل های آی او اس و اندروید را در اینجا بیابید.

در نظر داشته باشید که خدمات مربوط به موقعیت مکانی را در تلفن خود خاموش کنید. 
اگر می خواهید تصاویر یا اسنادی را پست کنید یا حساب کاربری شبکه های اجتماعی 

مانند توییتر و فیس بوک را به روزرسانی نمایید به اشتراک بگذارید بایستی خدمات 
موقعیت مکانی خود را برای این برنامه های به خصوص خاموش کنید.

میانبرهایصفحهکلیددستگاه:

:»FindYourPhone«ویژگی

موقعیتمکانیتلفن:

صفحه ۴

مطمئن شوید که قفل صفحه کلید روی تلفن شما فعال است. لطفا از یک رمز عبور حداقل 
شش رقمی یا ترجیحا یک عبارت عبور استفاده کنید. هم چنین باید قفل های بیومتریک 

مانند ویژگی FaceID یا اثر انگشت را غیرفعال کنید و به جای آن از یک رمز عبور حداقل 
شش رقمی استفاده کنید.

قفلتلفن:

https://www.computerworld.com/article/3229125/time-saving-android-shortcuts.html
https://support.google.com/android/answer/3265955?hl=en
https://support.apple.com/en-us/HT210400


۲. بهترین روش ها برای مستندسازی، ارسال 
تصویر، ویدیو، مدارک و اسناد

در شرایطی که باید تلفن خود را همراه داشته باشید، از تماس های تلفنی و ارسال 
پیام های متنی به طور سنتی خودداری کنید. دسترسی به پیام های متنی شما 

آسان ترین روش کنترل تماس ها و محتوای ارتباط شما است. در هنگام افزایش خطر 
لو رفتن اطالعات تان یا حضور در محل های عمومی نباید تصور کنید که پیام های شما 

خصوصی خواهند ماند.
 

اگر باید برای ثبت هر رویدادی، تلفن خود را روشن کنید، بهتر است که آن را در حالت 
هواپیما بگذارید تا امکان ردیابی را به حداقل برسانید.

سعی کنید که تا جای ممکن تلفن خود را همراه خود بیرون نبرید و با دوستان تان برای 
حضور در یک مکان خاص و در یک ساعت مشخص توافق کنید.

اگر از یک فضای عمومی یا فرد به خصوصی عکس می گیرید و قصد دارید از آن ها در 
شبکه های اجتماعی استفاده کنید، اطمینان حاصل کنید که هیچ بخشی از چهره  در آن 
وجود ندارد که بتواند به شناسایی افراد کمک کند. همچنین از سلفی گرفتن خودداری 

کنید. 

»تال« یک اپلیکیشن مستندسازی برای سیستم عامل اندروید است. این 
اپلیکیشن، ثبت اسناد و مدارک مربوط به رویدادها را در محیط های ناامن 

-با اتصال اینترنتی محدود یا بدون اینترنت یا در مواجهه با سرکوب- آسان تر 
و ایمن تر می کند.

اپلیکیشنهایامنبرایمستندسازیوگزارشدهی

)Tella(اپلیکیشنتال
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دانلود اپلیکیشن Tella از پس کوچه

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hzontal.tella&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hzontal.tella&hl=en
https://paskoocheh.com/tools/144/android.html


اپلیکیشن چند کاربردی حافظ، حاصل تالِش مشترک خبرگزاری هرانا، 
وابسته به مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران و سازمان اتحاد برای 

ایران طی پروژه ایران کوباتور برای توسعه جامعه مدنی است.

حافظ، اپلیکیشنی است که امنیت شما را در نظر می گیرد و قرار است 
حافِظ گردش آزاد اطالعات در ایران باشد. حافظ را به عنوان اپلیکیشنی که تست های 

امنیتی خود را به خوبی طی کرده و دارای وابستگی و هویت حقوقی روشنی به نهادهای 
مدافع حقوق بشر باسابقه است در نظر بگیرید.

این اپلیکیشن چند کاربردی در مهمترین ویژگی خود قابلیت ثبت و ارسال امن گزارش های 
خبری، تصویری، صوتی و ویدیویی شما را دارد.تاریخچه ی فعالیت شما و نیز اطالعاِت 
تماس شما در هیچ جا توسط این برنامه جمع آوری یا ذخیره نمی شود، حتی گیرندگان 

گزارش ها نیز به اطالعات کاربری یا تماس شما دسترسی ندارند.

گر شما به طور ناخواسته از چهره افراد عکس گرفتید، اپلیکیشن هایی وجود دارند که به 
شما در مات کردن چهره ها کمک می کنند. به عنوان مثال سیگنال در نسخه جدید خود 

برای این کار امکان جدیدی را اضافه کرده است.

اپلیکیشنحافظ

برنامهتارشدنچهره:

دانلود اپلیکیشن Hafez از پس کوچه

صفحه ۶

دریافت اپلیکیشن Hafez از طریق ایمیل

https://paskoocheh.com/tools/53/android.html
https://paskoocheh.com/tools/96/android.html
https://paskoocheh.com/tools/96/android.html
mailto:hafez-android%40paskoocheh.com?subject=


3. آموزش نحوه ی دسترسی و ارتباط امن با 
کم ترین ریسک

صفحه ۷

در ادامه تعدادی از پیام رسان ها وفیلترشکن های امن را به شما معرفی خواهیم کرد که 
می توانید از آن ها برای برقراری ارتباط مطمئن در مواقعی که احتمال سانسور گسترده و یا 

قطعی اینترنت وجود دارد، استفاده کنید. 

در اینجا قطعی اینترنت به این معنا قطع اینترنت به طور کلی است. یعنی حتی امکان 
استفاده از اینترنت داخلی هم وجود ندارد. در این شرایط تنها راه اتصال از طریق 

تکنولوژی هایی مثل bluetooth یا شبکه wifi محلی امکان پذیر است. 

چگونگیبرقراریارتباطمطمئنهنگامقطعیاینترنت

شما می توانید هنگام قطع شدن های جزیی و کلی اینترنت، با استفاده از 
اپلیکیشن Briar و با اتصال به وای فای یا بلوتوث به طور امن با دیگران 

ارتباط برقرار کنید.

1. کاربران Briar برای استفاده از دامنه  های وای فای و بلوتوث محدود هستند.
2. این اپ به عنوان راه حل جایگزین، از شبکه تور برای ارتباط دامنه  های باالتر استفاده 

 Tor( می کند. اگر شبکه تور مسدود شود، کاربران بایستی فقط از طریق پل های شبکه تور
Bridges( اتصال برقرار کنند.

:Briarپیامرسان

:Briarمحدودیتهای

دانلود Briar از پس کوچه

Briar راهنمای استفاده از پیام رسان

دریافت  Briar از طریق ایمیل

https://paskoocheh.com/tools/123/android.html
https://paskoocheh.com/blog/posts/2019-11-20-briar-user-manual.html
mailto:briar-android%40paskoocheh.com?subject=


استفادهازظرفیتهایاینترنتدرمواقعیکهدسترسیبهاینترنت
بهطورکاملممکننیست

:Jamiپیامرسان

هنگامی که یک اتصال اینترنتی عادی وجود دارد و شما دوست دارید به 
جای انتقال اطالعات خود از طریق یک ِسرور متمرکز، از روش رمزگذاری 

کاربر به کاربر )Peer to Peer( استفاده کنید،  می توانید از پیام رسان 
Jami استفاده کنید. هم چنین هنگامی که دسترسی به اینترنت جهانی 

ممکن نیست ولی اتصال اینترنتی در داخل کشور امکان پذیر است، با 
استفاده از Jami می توانید یک ارتباط امن و رمزگذاری شده با دیگران داشته باشید. به 
عنوان مثال، اگر در تهران ساکن هستید و قصد دارید تا با شخصی در اهواز ارتباط برقرار 

کنید، Jami می تواند این ارتباط را به صورت امن انجام دهد. 

Jami .1 برای اینکه یک ابزار مناسب و مفید باشد، نیاز به تعداد زیادی کاربر دارد.
2. اپلیکیشن Jami ارتباط آفالین را پشتیبانی نمی کند. البته امکان ارتباط با افراد نزدیک 

به شما از طریق یک شبکه محلی وجود دارد. 

:Jamiمحدودیتهای

دانلوداپلیکیشنازطریقایمیل:

صفحه ۸

دانلود Jami از پس کوچه

دریافت Jami برای اندروید

دریافت Jami برای ویندوز

دریافت Jami برای مک

دریافت Jami برای آی او اس

دریافت Jami برای لینوکس

Jami راهنمای استفاده از پیام رسان

https://paskoocheh.com/tools/132/android.html
mailto:jami-android%40paskoocheh.com?subject=
mailto:jami-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:jami-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:jami-ios%40paskoocheh.com?subject=
mailto:jami-linux%40paskoocheh.com?subject=
https://paskoocheh.com/tools/132/android.html


بهشماپیشنهادمیکنیمبرایانتخابیکفیلترشکنخوب،خصوصیات
زیررادرنظربگیرید:

1. سازندگان فیلترشکن موردنظر نسبت به ذخیره اطالعات و فعالیت های آنالین 

کاربران حساس باشند.

۲. متن باز باشد.

3. سند حریم خصوصی و وب سایت رسمی و قانونی داشته باشد. 

۴. از راه های مختلف برای دور زدن فیلترینگ استفاده کند. 

۵. پشتیبانی قدرتمند و سریع داشته باشد و به روزرسانی منظم انجام دهد. 

۶. از تکنیک های رمزگذاری مدرن و به روز استفاده کند. 

۷. تست های تخصصی و فنی را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد. 

فیلترشکنها:
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اندروید تلگرام
Orbot

Outline
تمام سیستم عامل هاتلگرام

اندروید تلگرام
Your Freedom

Windscribe
اندروید ویندوزتلگرام لینوکسمکآی او اس

اندروید ویندوزتلگرام
Windscribe

تیم پس کوچه به شما پیشنهاد می کند که فیلترشکن های زیر را از طریقتلگرامیاایمیلبرای
سیستمعاملهایمختلف دانلود و در مواقع ضروری از آن ها استفاده کنید. برای اطالعات بیشتر 

درباره هر کدام از آن ها به لینک های موجود مراجعه کنید. 

اندروید ویندوزتلگرام

اندروید لینوکسمکویندوزتلگرام

اندروید ویندوزتلگرام آی او اس
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ProtonVPN

Geph

TunnelBear

دانلودفیلترشکنها)از طریق کانال تلگرام یا با فرستادن یک ایمیل خالی(

Lantern

Riseup VPN

Tor
لینوکسمکویندوزاندروید لینوکس۳۲

اندروید ویندوزتلگرام لینوکسمکآی او اس لینوکس۳۲

لینوکسمکویندوزاندروید

mailto:orbot-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/1276
https://t.me/paskoocheh/2328
mailto:outline%40paskoocheh.com?subject=
mailto:yourfreedom-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/2133
mailto:windscribe-windows%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/2174
mailto:windscribe-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:windscribe-ios%40paskoocheh.com?subject=
mailto:windscribe-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:windscribe-linux%40paskoocheh.com?subject=
mailto:psiphon-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/1275
mailto:psiphon-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:proton-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/2253
mailto:proton-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:geph-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/PaskoochehBot?start=R2VwaA==
mailto:geph-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:geph-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:geph-linux%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tunnelbear-android%40paskoocheh.com?subject=
https://telegram.me/PaskoochehBot?start=VHVubmVsQmVhcg==
mailto:tunnelbear-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tunnelbear-ios%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tor-android%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tor-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tor-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tor-linux%40paskoocheh.com?subject=
mailto:tor-linux32%40paskoocheh.com?subject=
mailto:lantern-android%40paskoocheh.com?subject=
https://t.me/paskoocheh/2286
mailto:lantern-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:lantern-ios%40paskoocheh.com?subject=
mailto:lantern-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:lantern-linux%40paskoocheh.com?subject=
mailto:lantern-linux32%40paskoocheh.com?subject=
mailto:riseupvpn-android%40paskoocheh.com?subject=
mailto:riseupvpn-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:riseupvpn-macos%40paskoocheh.com?subject=
mailto:riseupvpn-linux%40paskoocheh.com?subject=


سرویسماهوارهایواپلیکیشنتوشه:

توشه یک سرویس انتقال یک طرفه اطالعات از طریق ماهواره است. با استفاده از این 
سرویس می توانید حتی در مواقع قطع کامل اینترنت، محتوای اینترنت و همچنین فضای 

رسانه ای اعم از دیداری و شنیداری را بدون پرداخت هیچ هزینه ای و از طریق فقط یک 
رسیور بگیرید و فایل های دریافت شده را استخراج کرده و در دستگاه های اندرویدی خود 

مشاهده کنید. 

با شبکه ماهواره ای توشه در واقع می توانید هر روز چندین گیگابایت محتوا را با سرعت 
باال از گیرنده ماهواره خانگی دریافت و روی کامپیوتر، تبلت یا تلفن همراه استفاده کنید.

حتی اگر مشکل کمبود سرعت اینترنت دارید و سایت ها فیلتر هستند با استفاده از توشه 
برنامه های متنوع، بدون سانسور و فیلتر در دسترس شما خواهد بود.

برای استفاده از توشه نیازی به اشتراک ماهانه نیست استفاده از این سرویس برای 
کاربران کامالً رایگان و بدون هزینه است.

همچنین در هنگام قطع اینترنت و قطع شدن دسترسی کاربران به اینترنت جهانی، 
با استفاده از اپلیکیشن توشه عالوه بر اطالع از اخبار و اطالعات مهم روز، می توانید 

فیلترشکن ها، نرم افزارهای پیام رسان و آنتی ویروس های آماده شده توسط پس کوچه را نیز 
دریافت کنید.

در حال حاضر شبکه توشه بر روی ماهواره یاه ست و در فرکانس زیر در دسترس است:

فرکانس:۱۱۷۶۶
سیمبلریت:۲۷۵۰۰عمودی
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معرفی کوتاه توشه به صورت ویدیویی

راهنمای استفاده از توشه

دانلود توشه از پس کوچه
لینوکسویندوزاندروید

https://t.me/TooshehApp/3990
https://www.toosheh.org/howto/
https://telegram.me/PaskoochehBot?start=VG9vc2hlaA==
mailto:toosheh-android%40paskoocheh.com?subject=
mailto:toosheh-windows%40paskoocheh.com?subject=
mailto:toosheh-linux%40paskoocheh.com?subject=


منابعولینکهایمفید

• https://irandarkhamooshi.net/fa

• https://www.article19.org/fa/ttn-iran-november-shutdown-2

• https://iran-shutdown.amnesty.org

• https://www.instagram.com/p/CA5b2Dkg9VI/

• https://twitter.com/evan_greer/status/1266907704850857984

• https://tech.tavaana.org/fa/news/nkat-amnyty-drwry-bray-shrkt-dr-rahpy-

mayy-w-tjm

• https://www.amnestyusa.org/pdfs/SafeyDuringProtest_F.pdf

• https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2017/01/a-few-small-tips-

for-attending-your-first-protest-march/

• https://www.bustle.com/p/how-to-reduce-cybersecurity-risks-when-at-

tending-protests-22947973

• https://ssd.eff.org/en/module/attending-protest

• https://www.forbes.com/sites/krisholt/2020/06/07/privacy-black-lives-

matter-protest-george-floyd/#2ca6a3541801

• https://theintercept.com/2017/04/21/cybersecurity-for-the-people-how-

to-protect-your-privacy-at-a-protest/

• https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/tactics-to-se-

cure-phone-before-a-protest/

• https://www.vice.com/en_us/article/gv59jb/guide-protect-digital-pri-

vacy-during-protest
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https://irandarkhamooshi.net/fa
https://www.article19.org/fa/ttn-iran-november-shutdown-2
https://iran-shutdown.amnesty.org
https://www.instagram.com/p/CA5b2Dkg9VI/
https://twitter.com/evan_greer/status/1266907704850857984
https://tech.tavaana.org/fa/news/nkat-amnyty-drwry-bray-shrkt-dr-rahpymayy-w-tjm
https://tech.tavaana.org/fa/news/nkat-amnyty-drwry-bray-shrkt-dr-rahpymayy-w-tjm
https://www.amnestyusa.org/pdfs/SafeyDuringProtest_F.pdf
https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2017/01/a-few-small-tips-for-attending-your-first-protest-march/
https://www.itspronouncedmetrosexual.com/2017/01/a-few-small-tips-for-attending-your-first-protest-march/
https://www.bustle.com/p/how-to-reduce-cybersecurity-risks-when-attending-protests-22947973
https://www.bustle.com/p/how-to-reduce-cybersecurity-risks-when-attending-protests-22947973
https://ssd.eff.org/en/module/attending-protest
https://www.forbes.com/sites/krisholt/2020/06/07/privacy-black-lives-matter-protest-george-floyd/#2ca6a3541801
https://www.forbes.com/sites/krisholt/2020/06/07/privacy-black-lives-matter-protest-george-floyd/#2ca6a3541801
https://theintercept.com/2017/04/21/cybersecurity-for-the-people-how-to-protect-your-privacy-at-a-protest/
https://theintercept.com/2017/04/21/cybersecurity-for-the-people-how-to-protect-your-privacy-at-a-protest/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/tactics-to-secure-phone-before-a-protest/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2020/06/tactics-to-secure-phone-before-a-protest/
https://www.vice.com/en_us/article/gv59jb/guide-protect-digital-privacy-during-protest
https://www.vice.com/en_us/article/gv59jb/guide-protect-digital-privacy-during-protest
https://www.vice.com/en_us/article/gv59jb/guide-protect-digital-privacy-during-protest 
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