
 ای انگشتان دستنمادهسیایس با  و میلجنبش های 

 #آگایه_سیایس 

، پیدا کردن رسی    ع هواداران و برای رشد جنبش ها بسیار مثمر ثمر 
ی

نماد ها باعث ایجاد همبستگ

کشورهای مختلف جنبش های سیایس از نمادهای استفاده کردند که با دست یا پا و یا مفید اند. در و 

 یگ ترکیبی از جسم انسان نشان داده یم شوند. 

گشت دست  نشان داده شده و متمایز از دیگران بوده و رشد سیایس که با ان میل و  برخی از نمادهای

 میکنیم: 
ی
ی به شما معرف  عمیق و رسییع داشته اند را در این مت 

آمریکا. هندیان بویم آمریکا برای احقاق حقوق خود  نماد دو انگشت دست در جنبش هندیان بویم. ۱

ی در طراخ لوگو آن ترکیب شده از نماد دو انگشت دست استفاده میکنند که رس یک هندی بویم ن ی 

 است. 

 

قورد بوز »جمع کردن دو انگشت وسط، به معبی  بلند کردن دو انگشت کوچ و اشاره و  نماد دست. ۲

ی  /  که توسط میل گراهای ترکیه و حزب میل گرای باهچه یل نشان داده میشود و « گرگ خاکسی 

ی از آن استفاده کرد.   اردوغان نی 

 



 از آن نگشتان برافراشته در گنگره میل هند که بهنماد دست و ا. ۳
ی

عنوان اپوزیسیون و ایستادگ

 مردم با بلند کردن دست آن را به تصویر میکشند. استفاده میشود و در پرچم ها نشان داده میشود و 

 

نماد مشت دست که یک نماد عمویم به معبی مقاومت است و در جنبش اتپور رصبستان ضد . ۴

 دیکتاتور وقت استفاده شد. چ رئیس جمهور ميلوسوي    

 

ی بلوچستان»نماد مشت با انگشت کوچک برافراشته که به معبی .  ۵  رسزمت 
ی

است که « یکپارچگ

وع شد ویل بعدا  ی رسر برای مخالفت با طرح تقسیم بلوچستان و یکپارچه سازی دوباره این رسزمت 

ش یافته و به نماد جنبش ملت بلوچ در برابر سلطه   استعمار مرکزگرایان ایرانی تبدیل شد. گسی 

 



 که عبدالستار نماد چهار انگشت دست در مرص  به .۶
ی
 رابعه. رابعه در عرنی یعبی چهار. میدان

معبی

 به آن یورش برد و تجمعات هواداران محمد مریس را پراکنده کرد 
ی
سییس رئیس جمهوری کنون

اضات « رابعه»  ضد حکومت نظامیان شهرت یافت. نام داشت و این موضوع به نماد اعی 
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