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خالصهھ مباررززهه:  

ااستونی کهھ ااشغالل خاررجی رراا براایی قرنن هھھھا تجربهھ کرددهه بودد ددرر جنبش بی خشونت بهھ دديیگر جمهھورریی هھھھایی 

بالتيیک – التويیا وو ليیتونی – پيیوست٬، جنبشی کهھ بهھ ااستقاللل آآنن هھھھا اازز شورروویی ددرر سالل 1991 اانجاميید. 

ااستونی ددرر ااووااسط ددهھھھهھ هھھھشتادد با بهھرهه مندیی اازز سنت وو فرهھھھنگ عميیق وو غنی خودد ددرر موسيیقی وو 

آآووااززخواانی٬، مسيیریی رراا براایی بيیداارریی ملی آآغازز کردد. مرددمم اايین کشورر ددرر تجمع هھھھایی هھھھزاارراانن نفریی وو بعدهھھھا 

ددرر تجمع هھھھایی صدهھھھا هھھھزاارر نفریی بهھ جشن گرفتن سنت وو ميیرااثث ملی خودد پرددااختند؛ جنبشی کهھ بهھ «اانقالبب 

آآووااززخواانی» مشهھورر شد. پرچم ممنوعهھ ااستونی ددرر تجمعاتت براافرااشتهھ می شد وو سرووددهھھھایی قدغن شدهه ملی 

خوااندهه می شد. سراانجامم٬، جنبش ددرر ميیانن حزبب کمونيیست هھھھم ططرفداارراانی پيیداا کردد کهھ مسکو رراا آآشکارراا رردد 

می کرددند. مرددمم با تانک هھھھایی شورروویی رروو بهھ رروو شدند وو سراانجامم ااستقاللل ااستونی ااعالمم شد.  



تارريیخچهھ سيیاسی:  

ااستونی قرنن هھھھايیی رراا بهھ مباررززهه با قدررتت هھھھایی متخاصم نظيیر آآلمانن٬، دداانماررکک٬، سوئد وو لهھستانن پرددااخت تا 

سراانجامم ددرر سالل 1721 ضميیمهھ خاکک ررووسيیهھ شد. ددرر سالل 1920 وو پس اازز جنگ جهھانی ااوولل وو اانقالبب 

ررووسيیهھ٬، ااستونی بهھ ااستقاللل ددست يیافت. ددرر معاهھھھدهه ااستاليین-هھھھيیتلر کهھ بهھ مولوتوفف- رريیبن ترووپپ هھھھم شهھرتت 

دداارردد٬، ااگر چهھ شورروویی٬، ااستونی وو هھھھمسايیگانن ااشش ددرر حوززهه بالتيیک رراا بهھ ررسميیت شناخت٬، ااما آآلمانن ناززیی 

اايین کشوررهھھھا رراا ددرر چاررچوبب حملهھ وو تجاووزز بهھ شورروویی ددرر سالل 1941 ااشغالل کردد وو سهھ سالل بعد کهھ 

شراايیط جنگ بهھ سودد شورروویی پيیش ررفت٬، اايین کشوررهھھھا بهھ ااشغالل شورروویی ددرر آآمدند. 

گرووهھھھی اازز ااستونی هھھھا تالشش کرددند کهھ اازز ررااهه هھھھایی مسلحانهھ بهھ ااشغالل شورروویی پايیانن ددهھھھند. اايین گرووهه خودد رراا 

متساوونادد ( metsavennad) يیا براادداارراانن جنگل می ناميیدند. ااعضایی اايین گرووهه عمليیاتت چريیکی عليیهھ قواایی 

ااشغالگر ترتيیب می ددااددند٬، ااما تا 1953 بهھ کلی سرکوبب شدند. 

ااستاليین بهھ ااستعمارر ااستونی٬، کهھ يیک چهھاررمم جمعيیت ااشش رراا ددرر ااشغالل وو جنگ اازز ددست ددااددهه بودد٬، مشغولل 

شد. سيیاست ررووسی-ساززیی ااستونی٬، هھھھم سرکوبب فرهھھھنگ ااستونی رراا ددرر برددااشت وو هھھھم تشويیق مهھاجرتت 

بيیشترررووسس هھھھا رراا. سراانجامم جمعيیت ررووسس هھھھا بهھ چهھل ددررصد کل جمعيیت اايین کشوررررسيید. براافرااشتن پرچم 

آآبی٬، سيیاهه ووسفيید ااستونی ممنوعع ووهھھھرگونهھ نشانهھ اایی ااززعوااططف ملی گراايیانهھ بهھ شدتت سرکوبب شد.  

ززمانی کهھ ررهھھھبر ااصالحح ططلب شورروویی٬، ميیخائيیل گوررباچف٬، قدررتت رراا ددرر سالل 1985 بهھ ددست گرفت وو 

برنامهھ هھھھایی ااصالحاتت سيیاسی وو ااقتصاددیی ااشش ( پرووسترووئيیکا وو گالسس نوست) رراا ااعالمم کردد٬، مرددمم ااستونی 

ميیزاانن تحمل شورروویی رراا اامتحانن کرددند؛ ااووليین اايین تالشش هھھھا شامل کوشش هھھھایی ززيیست محيیطی عليیهھ معاددنن 

فسفاتت ددرر سالل 1986 بودد.  



با آآغازز سالل ٬1987، ااستونی ددررگيیر يیک سریی تظاهھھھرااتت خيیابانی شد کهھ خوااندنن سرووددهھھھایی ملی ممنوعع شدهه 

اازز ززمانن ااشغالل توسط شووورریی رراا هھھھم شامل می شد. عالووهه بر سرووددهھھھایی سنتی٬، موسيیقی دداانانن معاصر اازز 

آآهھھھنگ هھھھایی پاپپ وو ررااکک جديید هھھھم ااستفاددهه می کرددند. فستيیواالل موسيیقی پاپپ «تاررتو» ددرر ماهه می 1988 

ااحساساتت ملی گراايیانهھ رراا بهھ صوررتت بی سابقهھ اایی بهھ جريیانن ااندااخت وو تظاهھھھرااتت وو فستيیواالل هھھھایی بعدیی رراا 

نيیز تحت تاثيیر قراارر دداادد؛ بهھ نحویی کهھ هھھھزاارراانن نفر ددرر حالی کهھ ددست ددرر ددست يیکديیگر ددااشتند با هھھھم می 

خوااندند. ددرر ماهه می بعد ددرر جريیانن ااختتاميیهھ فستيیواالل ممنوعع شدهه یی «ااوولد تَونن» ددرر پايیتخت٬، جمعيیت بهھ 

ززميین هھھھایی ااجراایی موسيیقی ررفتند وو بهھ صوررتت فی االبدااهھھھهھ بهھ خوااندنن آآهھھھنگ هھھھایی ملی پرددااختند. ددرر ماهه ااووتت 

هھھھمانن سالل فستيیواالل ررااکک تابستانی نيیزررنگ وو بويیی بهھ شدتت ملی گرفت.  

جنبش ملی بهھ سهھ گرووهه ااصلی تقسيیم بندیی می شد: «جمعيیت ميیرااثث»٬، کهھ بهھ پرررنگ کرددنن جنبهھ هھھھایی 

فرهھھھنگی وو تارريیخی ملی گراايیی می پرددااخت. «جبهھهھ محبوبب» کهھ با حزبب کمونيیست ددرر ااررتباطط بودد وو تالشش 

می کردد نظامم رراا اازز ددووررنن آآنن ااصالحح کند. وو اازز هھھھمهھ رراادديیکالل تر وو ددرر اابتداا غيیرقانونی «حزبب ملی 

ااستقاللل» ااستونی بودد. تنش هھھھایی ززيیاددیی ميیانن ررهھھھبراانن اايین سهھ جناحح ووجودد ددااشت: ددرر حالی کهھ برخی تصورر 

می کرددند رروويیکرددهھھھایی رراادديیکالل رروويیارروويیی ططلبانهھ٬، شورروویی رراا بهھ ووااکنش براایی سرکوبب تشويیق می کند٬، 

عدهه اایی دديیگر بر اايین باوورربوددند کهھ کارر با حزبب کمونيیست٬، کهھ ددرر ووااقع ددست نشاندهه مسکو بودد٬، خيیانت 

ااست.  ااما تمامم ططرفف هھھھا بهھ ااستفاددهه اازز کنش هھھھایی بی خشونت متعهھد بوددند؛ چراا کهھ هھھھمگی بربی ثمر بوددنن  

ررااهھھھکاررهھھھایی مسلحانهھ ددرر براابر شورروویی ووااقف بوددند وو ددرر مرااحلی براایی ساززماندهھھھی تظاهھھھرااتت ووتجمعاتت با 

يیکديیگر هھھھمکارریی می کرددند.  

ددرر سپتامبر 1988 يیک فستيیواالل بزررگگ آآووااززخواانی ددرر پايیتخت٬، بيیش اازز سيیصد هھھھزاارر نفر٬، جمعيیتی معاددلل 

يیک چهھاررمم جمعيیت ااستونی رراا گردد هھھھم آآوورردد. ررهھھھبراانن سيیاسی حاضر بوددند وو مرددمم براایی ااووليین بارر شاهھھھد 

فرااخواانن هھھھایی عمومی براایی باززگرددااندنن ااستقاللل کشوررشدند.  



تا بديین جایی کارر٬، حتی حزبب کمونيیست حاکم هھھھم٬، با مطالباتی نظيیر خوددمختارریی بيیشتر براایی ااحزاابب 

ااپوززيیسيیونن هھھھم جهھت شدهه بودد. سراانجامم حکومت ااستونی ااعالميیهھ حاکميیت رراا ددرر شانزددهه نواامبر تصويیب 

کردد. با ددااشتن حفاظظت حکومتی براایی تظاهھھھر کنندگانن٬، مباررززااتت بی خشونت گسترشش پيیداا کردد وو بسيیارریی اازز 

حاکمانن کمونيیست هھھھم بهھ ططرفداارریی اازز ااستقاللل متمايیل شدند. بيیست وو سومم  آآگوست 1989 ددرر پنجاهھھھميین 

سالگردد ااشغالل سهھ جمهھورریی بالتيیک توسط شورروویی٬، هھھھفتصد هھھھزاارر ااستونيیايیی بهھ نيیم ميیليیونن التويیايیی وو يیک 

ميیليیونن ليیتواانيیايیی پيیوستند ووبا تشکيیل ززنجيیرهه اانسانی ددست ددرر ددست هھھھم حلقهھ بزررگی ددرر سهھ کشورر بهھ ووجودد 

آآووررددند کهھ نشانن ددهھھھندهه هھھھمبستگی ميیانن آآنن هھھھا بودد وو بهھ ززنجيیر بالتيیک معرووفف شد. حکومت اايین ررووزز رراا 

تعطيیلی عمومی ااعالمم کردد وو بهھ ساززمانن ددهھھھی اايین ااعترااضض بزررگگ کمک کردد. ددرر ططی ددوو سالل آآيیندهه٬، تجمع 

هھھھایی ووسيیع اادداامهھ پيیداا کردد وو گرووهھھھی اازز نهھاددهھھھایی موااززیی مانند کنگرهه ااستونی بهھ ووجودد آآمد تا ززميینهھ هھھھایی 

ااستقاللل رراا فرااهھھھم کند.  

ااووتت 1991 پس اازز کوددتایی اافرااططی هھھھا ددرر مسکو٬، تانک هھھھایی شورروویی وواارردد ااستونی شدند تا تالشش هھھھایی 

بيیشتر براایی کسب حاکميیت ملی رراا سرکوبب کنند. مرددمم اايیستگاهه هھھھایی رراادديیو وو تلويیزيیونن وو برجج مخابرااتی 

تاتيین ددرر پايیتخت رراا محاصرهه کرددند. با سپرهھھھایی اانسانی مسالمت آآميیزیی کهھ تشکيیل ددااددند٬، ددخالت نيیرووهھھھایی 

شورروویی رراا بهھ تاخيیر ااندااختند. ررووزز بعد٬، کوددتا ددرر مسکو شکست خورردد وو کنگرهه ااستونی وو ررهھھھبریی شورروویی 

بعداا بهھ صوررتت ررسمی پايیانن ااشغالل ااستونی رراا ااعالمم وو ااستونی رراا کشورریی مستقل ااعالمم کرددند. ررهھھھبریی 

جديید ررووسيیهھ ااسقاللل ااستونی وو ددوو کشورر دديیگر اايین حوززهه رراا ددوو هھھھفتهھ بعد بهھ ررسميیت شناخت.  



کنش هھھھایی ااسترااتژيیک: 

يیکی اازز وويیژگی هھھھایی ااسترااتژيیک جنبش بی خشونت ااستقاللل ددرر ااستونی٬، تاکيید آآنن بر فرهھھھنگ بودد. موسيیقی 

– بيیش اازز هھھھمهھ  سنت غنی آآووااززخواانی- نقش حيیاتی اایی ددرر بهھ ووجودد آآووررددنن حس ااتحادد٬، مقاوومت وو ااميید 

ددااشت. قرنن هھھھا ااشغالل خاررجی٬، هھھھويیت ملی وو فرهھھھنگی ااستونی رراا با مخاططرهه موااجهھ کرددهه بودد. برخی ملت 

هھھھا ممکن ااست ددرر اايین مدتت بهھ فرهھھھنگ خاررجی تن ددااددهه باشند٬، ااما مرددمم ااستونی فرهھھھنگ منحصر بهھ فردد 

خودد رراا ررهھھھا نکرددند. آآنن هھھھا ززبانی رراا صحبت می کنند کهھ بهھ ططورر کامل اازز رريیشهھ آآلمانی وو ررووسی مجزاا 

ااست؛ مرددمم ااستونی بيیشتر پرووتستانن ااند٬، ددرر حالی کهھ هھھھمسايیهھ هھھھایی آآنانن يیا ااررتدووکس ااند وو يیا کاتوليیک. مهھم 

تريین خطریی کهھ ميیرااثث ززبانی وو فرهھھھنگی آآنن هھھھا رراا با خطر موااجهھ می کردد٬، اافزاايیش تعداادد ررووسس هھھھايیی بودد 

کهھ پس اازز ااشغالل مجددد اايین کشورر ددرر سالل 1944 بهھ اايین کشورر مهھاجرتت کرددند. علی ررغم ااددعاهھھھايیی کهھ 

براایی هھھھمبستگی بيین االمللی پروولتارريیا – ططبقهھ ززحمتکشانن- اانجامم می شد٬، شورروویِی قرنن بيیستم ددرر بسيیارریی 

اابعادد بهھ ااندااززهه تزاارر کهھ ددرر قرنن هھھھایی هھھھجدهھھھم وو نوززددهھھھم ااستونی رراا ااشغالل کردد٬، شووُونيیست بودد.  

ااگرچهھ ااستونی با جمعيیتی معاددلل يیک ميیليیونن وو سيیصد هھھھزاارر نفر٬، يیکی اازز کوچک تريین کشوررهھھھایی ددنيیاست٬، 

ااما يیکی اازز بزررگگ تريین مجموعهھ هھھھایی آآووااززهھھھا وو آآهھھھنگ هھھھایی فولکلوررددنيیا رراا ددرر ااختيیارر دداارردد. مرددمم اايین 

کشورر براایی قرنن هھھھایی متماددیی ااززاايین موسيیقی شانن بهھ عنواانن ااسلحهھ اایی سيیاسی ااستفاددهه کرددهه ااند. آآووااززهھھھا بهھ 

عنواانن نشانهھ اایی اازز ااعترااضض ددرر براابر ااشغالل گراانن آآلمانی اازز قرنن سيیزددهه ااستفاددهه می شد وو بهھ عنواانن ووسيیلهھ 

اایی براایی مقاوومت عليیهھ ااررتش تزاارریی پتر کبيیرددررقرنن هھھھجدهھھھم بهھ کاررمی ررفت. اازز سالل ٬1869، هھھھر سالهھ 

فستيیواالل موسيیقی تحت عنواانن لئولوپيیدوو٬، ٬Laulupidu، برگزاارر می شودد کهھ ددررآآنن مرددمم اازز سرااسر کشورر 

براایی يیک جشن چند ررووززهه جمع می شوند ووگاهھھھی تا 25 هھھھزاارر نفر با هھھھم آآوواازز می خواانند. اايین تجمعاتت 

بزررگگ کهھ صدهھھھا هھھھزاارر نفر رراا ددوورر هھھھم جمع می کند بهھ هھھھمانن ااندااززهه کهھ ددررباررهه موسيیقی ااست ددررباررهه حق 

تعيیيین سرنوشت ملی نيیز هھھھست.  لئولوپيیدوو مرکز ااصلی مقاوومت عليیهھ ااشغالل شورروویی بودد. جايیی کهھ عالووهه 



بر آآهھھھنگ هھھھايیی کهھ ددرر ستايیش ددوولت وو حزبب کمونيیست بودد٬، ساززمانن ددهھھھندگانن با گنجاندنن آآهھھھنگ هھھھایی ملی وو 

نماددهھھھایی آآنن٬، بهھ مامورريین شورروویی ددهھھھن کجی می کرددند. علی ررغم چند ددستگی ميیانن جنبش ملی وو تحريیک 

هھھھایی مسلحانهھ اازز سویی ساکنانن ررووسس ووططرفداارراانن نيیرووهھھھایی ااشغالگر شورروویی٬، جنبش تواانمند شد. 

ااعترااضاتت عمومی٬، قدررتت نمايیی هھھھایی ملی گراايیانهھ وو سايیر مدلل هھھھایی مقاوومت مدنی بيیشتر وو بيیشتر شد.  

مرددمم ااستونی هھھھميین ططورر اازز ررووشش هھھھایی خالقانهھ براایی بهھ چالش کشيیدنن سرکوبی کهھ عليیهھ آآنانن بهھ کارر گرفتهھ 

می شد٬، ااستفاددهه می کرددند. بهھ عنواانن مثالل٬، ززمانی کهھ براافرااشتن پرچم ملی هھھھمچنانن غيیر قانونی بودد٬، مرددمم  

پاررچهھ هھھھایی آآبی٬، سيیاهه وو سفيید رراا جدااگانهھ آآوويیزاانن می کرددند کهھ ددرر ووااقع قانونی بودد٬، ااما ددرر عمل پرچم ملی 

ااستونی رراا تدااعی می کردد. بهھ عنواانن نپذيیرفتن ترسس اازز شورروویی وو حرکاتت ملی گراايیانهھ٬،  هھھھشت صد وو 

شصت هھھھزاارر نفر ددرر ااستونی ططی تابستانن وو پايیيیز 1988 نامهھ اایی رراا اامضاء کرددند کهھ بهھ موجب آآنن ضمن 

غيیرقانونی خوااندنن حکومت شورروویی بر اايین کشورر٬، خودد رراا شهھروونداانن جمهھورریی ااستونی خوااندند. ددرر 

فورريیهھ ٬1990، اايین حرکت نمادديین بهھ پديید آآووررددنن يیک نهھادد موااززیی اانجاميید کهھ هھھھيیاتت حاکم شورروویی بر ااستونی 

رراا بهھ چالش می کشيید وو اايین شهھروونداانِن خودد خوااندهه ااستونی٬، اانتخاباتی رراا براایی کنگرهه ااستونی برگزاارر 

کرددند کهھ ددرر ماهه بعد اازز آآنن٬، براایی ااووليین بارر تشکيیل جلسهھ دداادد.  

حتی ددرر شراايیط تحريیک جدیی٬، تعهھد چشمگيیریی بهھ ررووشش هھھھایی بی خشونت ووجودد ددااشت. بهھ عنواانن مثالل٬، 

ززمانی کهھ صدهھھھا ررووسس تبارر ططرفداارر شورروویی٬، ددرر می 1990 پاررلمانن ااستونی رراا بهھ ااشغالل خودد ددرر آآووررددند 

کهھ ددرر ووااقع تالشی براایی کوددتا بودد٬، ددهه هھھھا هھھھزاارر ااستونيیايیی ساختمانن رراا ظظرفف چند ساعت آآيیندهه محاصرهه 

کرددند٬، ااما با اايیجادد ررااهھھھروویی اامنی ااجاززهه ددااددند ااشغالگراانن پاررلمانن٬، ساختمانن رراا ترکک کنند.  



ووضعيیت اامرووزز:  

اازز ززمانن مباررززهه براایی ااستقاللل٬، اايین کشورر ددموکرااسی پاررلمانی خودد رراا حفظ کرددهه وو بيیشتر تحت کنترلل 

ااحزاابب ررااست ميیانهھ بوددهه ااست. ددرر سالل ٬2004، اايین کشورر بهھ ناتو وو بهھ ططورر کامل بهھ ااتحادديیهھ ااررووپا پيیوست. 

محدوويیت هھھھایی ااووليیهھ ززبانی براایی ااقليیت ررووسس تبارراايین کشورر ددرر سالل 2001 تعديیل شد٬، ااگرچهھ تنش بيین ددوو 

گرووهه ااجتماعی وو نيیز با خودد ررووسيیهھ پابرجاست. علی ررغم تبعيیض ددووجريیانن٬، ميیرااثث مباررززااتت بی خشونت 

ددرر جنبش ططرفداارر ااستقاللل٬، خشونت هھھھایی ميیانن ااقواامم رراا اازز ميیانن برددهه وو بهھ اايین سبب بهھانهھ رراا اازز ررووسيیهھ 

براایی ددخالت گرفتهھ ااست.  


