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رویـدادهـای مـهـم در تاریخ پناهجویان
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دست  به  سین  کیانگ  فتح 
که  جرقه ای  مسلمانان، 
آن  با  پناهندگی  بحران 

آغاز می شود.

فردیناند و ایزابل، پادشاه و 
اسپانیا، فرمان اخراج  ملکة 

یهودیان را صادر می کنند.

زائران، تبعیدیان دینی انگلستان، 
وارد آمریکا می شوند.

فرمان  فرانسه،  پادشاه  چهاردهم،  لویی 
نانت را لغو می کند و پروتستان های فرانسه 
)اوگنوها یا هوگنوها( را به تبعید می فرستد. 

برنامه های یهودستیزانه در 
روسیه رخ می دهد.

جنگ جهانی اول باعث مرگ میلیون ها 
نفر در سراسر دنیا می شود.

جنگ جهانی دوم باعث آوارگی 
میلیون ها نفر می شود.
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فلسطینیان از سرزمینشان رانده 
می شوند.

پناهندگان  عالی  کمیساریای  دفتر 
سازمان ملل متحد تشکیل می شود.

ایاالت متحده به عراق حمله می کند، 
آتش جنگ در دارفور میان گروه های 

مذهبی شعله ور می شود.

به  میانمار  از  آزار دیده  مسلمان  هزاران 
بنگالدش فرار می کنند، بحران پناهجویان 

روهینگیا شکل می گیرد.

رئیس جمهور  ترامپ،  دونالد 
محدودیت  فرمان  متحده،  ایاالت 
پناهجویان  ورود  ممنوعیت  یا 
ایاالت  به  مسلمان  کشورهای  از 

متحده را صادر می کند.





تاریخ پناهجویی

پیشگفتار

ترامپ  ِجی.  دونالد  میان  متحده,  ایاالت  در  پناهجویان  پذیرش  سر  بر   ,۲۰۱۷ ژانویة  در 
رئیس جمهور آمریکا و َملکم ترنبول نخست وزیر استرالیا مجادله ای درگرفت. خط مشی سیاسی 
ترامپ ممانعت از ورود پناهجویان از برخی کشورها بود، و این کار را باعث حفظ امنیت 
آمریکا می دانست. او در مبارزات انتخاباتی خود دربارة پناهجویان سوری گفته بود: »باید جلِو 
سیل هولناک پناهجویان سوری به ایاالت متحده را بگیریم... نمی دانیم آن ها که هستند. آن ها 

هیچ مدرکی با خود ندارند و نمی دانیم ممکن است دست به چه کارهایی بزنند.«)۱( 
با این حال, ترامپ پس از رسیدن به ریاست جمهوری در موقعیت دشواری قرار گرفت. 
در ماه های آخر دولت اوباما، ایاالت متحده پذیرفته بود ۲۰۰۰ پناهجو را که در اردوگاه های 
استرالیا به سر می بردند بپذیرد. پناهجویان از کشورهایی مانند عراق، ایران، سومالی و سودان 
بودند، کشورهایی که ترامپ سعی داشت مانع مهاجرت اتباع آن ها به ایاالت متحده شود. 
ترامپ از این که ترنبول هنوز اصرار داشت او به وعده ای که اوباما داده بود عمل کند خشمگین 
بود. در گفتگویی که به مجادله تبدیل شد، ترامپ به ترنبول گفت پذیرش پناهجویان »مرا 

رسوا خواهد کرد«.)۲(

پناهجویان همیشه بوده اند
همواره در مورد مسئلة پناهجویان چنین اختالف نظرهایی وجود داشته است. تقریبًا همیشه 
میان احزابی که می خواهند به پناهجویان جا و مکان بدهند و آن هایی که نمی خواهند به آن ها 
اجازة ورود به »کشورشان« را دهند تنش وجود دارد. بحران پناهندگی در قرن بیست و یکم 
مسئله ای فراگیر در دنیاست. درگیری های سوریه، افغانستان، عراق، میانمار، سودان، جمهوری 
دموکراتیک کنگو و جاهای دیگر باعث مهاجرت های گسترده شده و چشم انداز جمعیت و 
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سیاست را در دنیا تغییر داده است. مخالفت با پذیرش پناهجویان به ایاالت متحده محدود 
نمی شود. خروج بریتانیا از اتحادیة اروپا، که عمومًا از آن به عنوان برگزیت۱ یاد می شود، تا 
حد زیادی واکنش به پذیرش مهاجران و پناهجویان خاورمیانه و آفریقا در این کشور است. 
در آلمان نیز ظهور گروه راست گرای افراطی »آلترناتیو برای آلمان« )ای اف دی( نیز واکنشی 
به سیاست آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در پذیرش پناهجویان خارجی به حساب می آید. 
پناهجویانی آغاز شد که  با  پناهندگی در سده های بیستم و بیست و یکم،  اوج بحران 
افرادی که درون مرزهای کشور خود  اکنون تعداد آن ها به ۲۰ میلیون نفر می رسد )اگر 
بی خانمان شده اند نیز حساب شوند, این تعداد بیش از 65 میلیون نفر خواهد شد(، از ابتدای 
خلقت بشر, پناهجویان به دنبال پناهگاهی برای گریز از آشوب ها بوده اند. به گفتة فردریک 
ِای. نوروود، تاریخ نویسِ آوارگان مذهبی، بشر از زمانی که آدم و حوا از بهشت عدن رانده 
شدند دربه در به دنبال محلی امن برای ادامة حیات بوده؛ »به عبارتی، بشر از همان زمان 

آواره بوده است.«)3(
به گفتة نوروود, تاریِخ نسل بعدی بشر در کتاب مقدس »حکایت از ‘آوارگی’ دارد«.)4( 
قابیل بعد از کشتن برادرش هابیل تبعید می شود. نوروود متذکر شده که »]قابیل[۲ حتی در 
تبعید نیز تحت مراقبت خداوند بود، خداوندی که نشان خود را بر قابیل نهاد تا از او محافظت 
کند.«)5( این نشان برای پناهجویان امروزی اهمیت نمادین دارد: بنا بر قانون بین الملل، باید از 
پناهجویان حمایت شود. این که چنین حمایت هایی تا چه حد وجود دارد جای بحث است 
ــ آن هم در روزگاری که تعداد پناهجویان بیش از آن است که کشوری بتواند برای آن ها 

لنگرگاهی امن فراهم آورد.

پناهجو کیست؟
در تاریخ هر بار که پناهجویان بیشتری به کمک نیاز داشته اند واژة »پناهجو/ آواره« زیر ذره بین 
رفته است. تعریف واژة »پناهجو«، و در نتیجة آن کسی که مستحق کمک است، هر دو مورد 
بحث است. در بیشتر طول تاریخ بشر نهاد خاصی وجود نداشته که وظیفة اختصاصی آن 
کمک به پناهجویان سراسر دنیا باشد. قبل از اواسط قرن بیستم نهادی نبود که به داد پناهجویان 

1. Brexit

2. تمام قالب های متن از متن انگلیسی است. ــ م.
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دنیا برسد. شاید بسیاری بگویند هنوز هم همین طور است. با این حال, در سال ۱95۰، در 
واکنش به اوضاع پناهجویان جنگ جهانی دوم و کسانی که به دلیل آزار و اذیت کمونیست ها 
به اروپا می گریختند، دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل )یوان اچ سی آر( تأسیس 
شد. وظیفة این سازمان ابتدا محافظت و کمک به آن ها بود، اما تا اواخر قرن دامنة فعالیت آن 
پناهجویان آفریقایی، آسیایی و آمریکای التین را نیز در بر گرفت. در سال های اخیر خاورمیانه 
به این فهرست اضافه شده است. در سال ۱95۱، کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهجویان 

تعریفی از »پناهجو« ارائه کرد که تا به امروز معتبر است. مطابق این تعریف:

پناهجو کسی است که مجبور شده به دلیل آزار و اذیت، جنگ یا خشونت از کشور خود 
بگریزد. فرد پناهجو از آزار و اذیت به خاطر نژاد، دین، ملیت، عقاید سیاسی یا عضویت 
در گروه اجتماعی خاصی دچار هراس است. او به احتمال زیاد نمی تواند به زادگاه خود 
بازگردد یا از بازگشت وحشت دارد. جنگ و خشونت های قومی، قبیله ای و مذهبی از علل 

مهم گریختن پناهجویان از کشورشان است.)6(

کارکنان دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل نام پناهجویان را در جزیرة یونانی کوس، 
نزدیک سواحل ترکیه, ثبت می کنند.
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گزارش زیر روایتی واقعی از مشکالت سفر یک پناهجو از زادگاهش است:

در ظلمت وسط دریا، هاشم سوکی نمی تواند دور و بری هایش را ببیند، اما می تواند صدای جیغ و داد 
ـ شاید سومالیایی، اما  آنان را که دارند زیر دست و پا له می شوند بشنود. آن ها دو زن آفریقایی هستندـ 
اآلن وقت پرس و جو نیست ــ که بر اثر تکان های قایق هاشم روی آن ها افتاده است. دست و پایشان 
ـ چند  به هم گره خورده. از او می خواهند سریع تکانی به خود بدهد، کاش می توانست. اما نمی تواندـ 
نفری هم درست روی او افتاده اند و احتمااًل چند نفر دیگر هم روی آن ها همین وضع را دارند. ده ها 
نفر توی این قایق چوبی چپیده اند ... شاید ساعت یازده شب باشد، اما هاشم مطمئن نیست. زمان و 
مکان از دستش در رفته. سر شب در ساحلی در شمال مصر او و همراهانش گله ای سوار این قایق 
کوچک شدند. حاال خدا می داند قایق کجاست، جایی در جنوب شرق مدیترانه، در تاریکی سرگردان 

است و میان امواج باال و پایین می رود. مسافران جیغ می زنند.

بعضی ها به عربی فریاد می زنند، بعضی ها به زبانی دیگر. این جا از سراسر آفریقا آدم هست, بعضی ها هم 
اهل خاورمیانه اند. فلسطینی، سودانی و سومالیایی. و سوری هایی مثل هاشم... می خواهند به شمال اروپا 
برسند: سوئد، آلمان یا هر جایی که آیندة بهتری از سرزمین ویرانشان داشته باشند. به امید آیندة بهتر خطر 
سفر با این قایق را به جان خریده اند تا به ساحل ایتالیا برسند. باید پنج یا شش روز دیگر به ایتالیا برسند. 

اما فعاًل هاشم نمی داند امشب را به صبح خواهد رساند یا نه. بقیه هم نمی دانند. 

ساعتی می گذرد. به قایق دوم می رسند، قایقی بزرگ تر و بعد به سومی، باز هم بزرگ تر. در هر قایق 
قاچاقچی ها آن ها را مثل گونی سیب زمینی هل می دهند. حال فضا کمی بیشتر است اما سر تا پا خیس 
شده اند. برای رسیدن به قایق مجبور بودند با مکافات از وسط موج ها بگذرند و قایق دوم پر بود از آب. 
لباس هایشان خیس است و می لرزند. حالت تهوع دارند. یکی که سمت چپ هاشم مچاله شده روی او 
باال می آورد. هاشم حرکت او را جبران می کند، روی یکی دیگر که سمت راستش نشسته باال می آورد. 
نگاه که می کند می بیند اوضاع همه همین است، لباس  همه پوشیده از استفراغ است. هر یک بیش از 

دو هزار دالر داده اند تا روی هم استفراغ کنند. پیش خودش فکر می کند: »مهمانی استفراغ است.«۱ 

مسافران قاچاق به اروپا 

1. Patrick Kingsley, The New Odyssey: The Story of Europe’s Refugee Crisis. New York, NY: Norton, 2017. 
PDF e-book.

این تعریف چند نکتة مهم و محوری دارد. می گوید برای پناهنده شدن فرد باید از مرزهای 
سرزمین مادری اش خارج شود. آوارگان داخلی یا تبعیدیان درون مرزهای کشور در این 
تعریف نمی گنجند. از این گذشته، این تعریف دربارة فراریان از ترِس انتقام در جنگ داخلی 
و سایر درگیری ها که در معرض تهدید مستقیم نیستند پیش بینی های الزم را نکرده است. 



طبق قانون بین المللی، آن هایی که پناهجو محسوب می شوند »حقوقی دارند که دیگر مهاجران 
بین المللی فاقد آن اند، از جمله حق اسکان مجدد و مصونیت قانونی از اخراج یا بازگشت 
ـ رفولمان(«,)۷( تعریف دقیق پناهندگی  اجباری به کشور اصلی خود )به اصطالح مصونیت نان 

برای آن هایی که به دنبال پناهندگی هستند اهمیت بسیار دارد.

 سوری های بی خانمانی مانند این کودکان اغلب به اردوگاه های پناهجویان فرستاده می شوند.

معاهدة سال ۱95۱ را ۱45 کشور امضا کرده اند و هنوز هم این معاهده است که قوانین 
بین المللی در مورد رفتار با پناهجویان را تعیین می کند. به گفتة پروفسور الکساندر ِبتس و پل 
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کالی یر, »این معاهده به روشنی محصول زمان و مکان خود است، به وضوح موقت است و در 
آن زمان فقط برای اروپا کاربرد داشته است«. اما آن طور که بتس و کالی یر در ادامه گفته اند 
»زمان هنوز متوقف نشده.«)8( به این ترتیب, به استدالل بسیاری، تعریف کمیساریای عالی 
پناهندگان سازمان ملل از پناهجو در قرن بیست و یکم تعریفی ناقص است. به نوشتة گیل و 
آن دول لوشه, »حقیقت ناخوشایندی که باید با آن مواجه شد رشد سرسام آور افراد بی خانمان 
در دنیاست... از نظر ارقام، ‘پناهجویان’ غیررسمی که در پی جنگ های داخلی، درگیری های 
قومی و خشونت های همگانی می گریزند... برای جامعة بین المللی مشکل بزرگ تری هستند 

]تا آن هایی که در تعریف سازمان ملل می گنجند[.«)9(
چند بیانیة زیر دربارة پناهجویان این تعریف را وسعت بخشیده  تا پناهجویان بیشتری را در 
بر گیرد. کنوانسیون مشکالت پناهجویان آفریقا در سال ۱969، قربانیان »تجاوزات خارجی، 
جنگ های داخلی, یا حوادثی که به صورت جدی باعث بر هم خوردن نظم عمومی شود«)۱۰( 
را نیز پناهجو تعریف کرد. اعالمیة کارتاخنا در سال ۱984 شامل افرادی است که »برای حفظ 
جان، امنیت یا آزادی شان از کشور گریخته اند، به عبارتی خشونت همگانی، تجاوز خارجی، 
درگیری های داخلی، نقض فراگیر حقوق بشر یا شرایط دیگری که به صورت جدی باعث 

اخالل در نظم عمومی شده باشد آن ها را تهدید کند.«)۱۱( 

کمک به پناهجویان امروزی
دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هنوز هم اصلی ترین گروه بین المللی است که با 
پناهجویان سر و کار دارد, اما تنها گروه نیست. کمیتة بین المللی صلیب سرخ به افرادی که در 
میان منازعه به دام افتاده اند کمک می کند، برنامة جهانی غذا کمک های غذایی به پناهجویان 
را هماهنگ می کند, و صندوق بین المللی کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( به زنان و 
کودکان کمک می کند. سازمان های مردم نهاد )اِن جی اُ ( زیادی هم وجود دارند که به بررسی 
اوضاع پناهجویان دنیا و کمک به آن ها می پردازند. »ان جی ُاها به عنوان شرکای اجرایی دفتر 
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار توزیع غذا و تأمین سرپناه، آب، بهداشت و 

مراقبت  های بهداشتی را برای پناهجویان بر عهده دارند.«)۱۲(
به رغم تالش های بسیار زیاد این سازمان ها، تعداد پناهجویان در اوایل سدة بیست و یکم 
بسیار فراتر از توانایی این نهادها برای کمک رسانی به آن ها بود. بنا به استدالل بتس و کالی یر, 

»حتی مطابق معیارهای خود آنان، سیستم کمک به پناهجویان ضعف های زیادی دارد.«)۱3(



با این حال, پناهجویان نسبتًا اندکی که می خواهند به محل امن تری برسند از این شرایط خبر 
دارند. مثاًل وقتی پناهجویان وارد ایاالت متحده می شوند از سازمان های خیریة متعدد خدمات دریافت 
می کنند. مثاًل تنها در یک شهر کوچک در شمال نیویورک، سازمان های بی شماری برای کمک رسانی 
به پناهجویان وجود دارد. این سازمان ها عبارت اند از مرکز خانواد گی کاتولیک ها،۱ اتحادیة یهودیان،۲ 
پایگاه ماری،3 پناهجویان کمک کننده به پناهجویان،4 پایگاه قدیس،5 کسی جا نمی ماند،6 شبکة مسلمانان 
داوطلب،۷ و خدمات اسکان پناهجویان.8 همچنین مدرسه ای به نام آکادمی بین المللی وجود دارد که به 
صدها دانش آموز پناهجو خدمات الزم را ارائه می کند. بسیاری از سازمان هایی که به پناهجویان کمک 
می کنند با گذشت زمان خدمات خود را گسترش داده اند. مثاًل پایگاه ماری از یک مرکز توزیع لباس 

به سازمانی تبدیل شده که تمامی خدمات را به پناهجویان عرضه می کند. 

1. Catholic Family Center  2. Jewish Federation  3. Mary’s Place
4. Refugees Helping Refugees  5. Saint‘s Place  6. No One Left Behind 
7. Muslim Volunteer Network  8. Refugee Resettlement Services

بسیاری از پناهجویان از فرصتی که به آن ها برای ساختن زندگی 
جدید داده شده راضی و سپاسگزارند. 

پیشگفتار: تاریخ پناهجویی / 15
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اغلب پناهجویانی که از این خدمات استفاده می کنند بسیار راضی و سپاسگزارند. وقتی از 
آن ها پرسیده می شود چه چیز در آمریکا برای آن ها خوشایند است بسیاری از داشتن چیزهای 
ـ چیزهایی که بیشتر  کوچکی مثل رختخواب، صابون، حوله و شامپو ابراز رضایت می کنندـ 
آمریکایی ها اهدا می کنند. آن ها به دلخوشی های بزرگ تری هم اشاره می کنند: غذای کافی، 

مدارس خوب, و آرامش و امنیت.



آوارگان عصر باستان 

1

هرچند اصطالح »پناهجو/ آواره« تا دهة ۱95۰ تعریفی حقوقی در نظام بین المللی نداشت، 
پناهجو همیشه وجود داشت. همان طور که گیل لوشه نوشته: »از وقتی نوع بشر به صورت 
گروه های سازمان یافته که در آن عدم تساهل و سرکوب وجود داشته زندگی کرده، موضوع 
]پناهجویان[ موضوعی سیاسی و بشردوستانه بوده است.«)۱4( به گفتة لوشه، آلکساندر بتس و 
جیمز میلنر: »جنگ ها، اغتشاشات سیاسی، تبعیض های قومی، درگیری های مذهبی و نقض 
گستردة حقوق بشر باعث آوارگی انسان ها شده است.«)۱5( تاریخ بشر آکنده از داستان هایی 
در مورد مهاجرت و طردشدگی است، و احترام به پناهجویان و محافظت از آن ها بخش مهم 
بسیاری از سنن مذهبی و کتاب های مقدس است. در فرهنگ های کهن، پرستشگاه ها پناهگاه 
فراریان از جنگ، بلواهای سیاسی و آزارهای مذهبی بودند. در بسیاری از متون و روایات 

غیردینی نیز بر یاری کسانی که از سرکوب گریخته اند تأکید شده است. 

آوارگان در یونان و روم باستان
چنان که از ادبیات یونان باستان برمی آید, مسئلة آوارگی موضوع مباحث بسیار بوده است. آثار 
بی شمار ادبی، از اودیسة هومر گرفته تا ُادیپوس در کولونوس سوفوکلس, به افراد دربه در و 
بی خانمانی پرداخته اند که دنبال پناهگاه می گشتند. یونانی ها مهمان نوازی یا کسنیا۱ را پاس 
می داشتند که عبارت بود از رفتار محترمانه و سخاوتمندانه با بیگانگان. وقتی ُادیپوس، نابینا و 
رانده شده از سرزمین مادری خود تبس، به کولونوس )نزدیکی آتن( می رود، تسئوِس پادشاه 
بی چون و چرا کمکش می کند. در اودیسة هومر هنگامی که اودیسه برهنه و مستأصل در ساحل 
سخریا، زادگاه فایاکیایی ها, آبتنی می کند, با نهایت احترام با او رفتار می شود, هرچند این 

1. Xenia
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کار پوسیدون، رب النوع دریاها, را که کینة وی را در دل دارد خشمگین می کند. گرچه این 
داستان ها بیشتر اسطوره اند تا تاریخ, طرز فکر یونانیان در برخورد با بیگانگان را نشان می دهند. 

در اودیسة هومر، فایاکیایی ها از اودیسة ناامید و تنها به گرمی استقبال می کنند.
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با این حال, شاید هم در واقعیت چنین نبوده است. به نوشتة رابرت گارلنِد مورخ, »از 
هزاران نفری که در یونان بی خانمان می شدند فقط اندکی می توانستند با استفاده از کسنیا در 
جستجوی سرپناه موقت یا دایمی باشند، حال این رسم تا چه حد از دشواری آوارگی یا 
مهاجرت می کاست جای سؤال دارد.«)۱6( از نظر یونانیان باستان، حتی آن هایی که در شهری 
مانند آتن در آرامش نسبی زندگی می کردند، احتمال این که مجبور شوند خانه هایشان را ترک 
کنند خطری واقعی بود. اما در بسیاری از جنگ های دامنه دار چنین خطری برای بسیاری از 

یونانیان به واقعیتی خشن تبدیل می شد. 
خانه به دوشی در یونان باستان امری رایج بود. به نوشتة گارلند, »از زمان های بسیار قدیم 
یونانیان همواره در حال جابه جایی بودند، و از مسکن مأنوس خود یا به اجبار دیگران رانده 
می شدند یا... به دلیل مسائل اقلیمی. این ماجرا در سراسر عصر باستان ادامه داشت.«)۱۷( آماری 
از آوارگان دنیای باستان در دست نیست, اما بی خانمانی رویدادی معمول بود و اکثر آوارگان 
»که زمانی پیوندهای محکمی با زادگاه خود داشتند, بی آن که نشانی از آن ها باقی بماند ناپدید 
می شدند«.)۱8( این تا حدی بدان دلیل است که هیچ یک از مورخان آن زمان چندان عالقه ای 
به افراد معمولی خانه به دوش نداشتند. به استدالل گارلند, »هرچند برخی از یونانیان نوآور 
چیزی مانند روزنامه ابداع کرده بودند، واقعًا شک دارم که اخبار مربوط به آوارگان سرخط آن 
بوده باشد. برای هیچ کس... ‘پیامدهای گستردة’ جنگ، قحطی و رنج های هزاران قربانِی چنین 
مصیبت هایی اهمیت نداشت.«)۱9( با این حال, معلوم است که تعداد زیادی از یونانیان مشهور 
مجبور به جابه جایی و پناهندگی در سرزمین هایی غیر از سرزمین مادری خود شدند. از جمله 
ارسطوی فیلسوف، پوتاگوراسِ ریاضیدان، ائوریپیدسِ نمایش نامه نویس, و توکودیدِس مورخ. 
بعدها در دوران روم نیز تعداد پناهجویان بسیار بود و رومی ها تا حدی با این بی خانمان ها 
به سبب وضع اسفناکشان همدردی می کردند, که با توجه به خاستگاه امپراتوری روم جای 
تعجب ندارد. به گفتة ریچارد مایلز, »یکی از عوامل اصلی این احساس همدردی که ریشه 
در اساطیر خود آنان داشت سرگردانی بنیان گذار افسانه ای روم، آینئاس شاهزادة تروایی، بود 
که با گروه کوچکی از همراهان و خویشاوندان نزدیکش تنها بازماندگان ویرانی فاجعه بار 

شهر زادگاهشان به دست یونانیان«)۲۰( در جنگ تروا بودند. 
پناهجویانی که تعدادشان به ده ها یا صدها هزار تن می رسید مدام به امپراتوری ثروتمند 
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در سال ۲۰۱۱، باستان شناسانی که در منطقة دیوار هادریان مشغول کار بودند ــ مانعی که امپراتوری 
روم برای جلوگیری از حملة مهاجمان بیگانه ساخته بود ــ بنایی را کشف کردند که به گمان آن ها 
اردوگاه پناهجویان بود و قدمت آن به سدة سوم میالدی بازمی گشت. اندرو برلی، سرپرست حفاری, 
می گفت: »این بناها بسیار غیرمعمول هستند، گویی صدها نفر در این محل ساکن بوده اند. معلوم است 
حوادث عظیمی رخ داده که باعث شده چنین ساخت و سازهایی انجام گیرد.«۱ باستان شناسان گمان 
می کنند قبایلی در این اردوگاه ساکن بوده اند که 
به دلیل آشوب های اجتماعی در مرزهای شمالی 
این طور  اگر  گریخته اند.  جنوب  سمت  به  روم 
دوگانه  وظیفه ای  احتمااًل  پناهجویان  باشد،  بوده 
داشته اند: تهیة غذا برای سربازان رومی و ایجاد 
شمال  در  اسکاتلندی  دشمنان  میان  انسانی  سد 
هادریان.  دیوار  امتداد  در  رومی  استحکامات  و 
گروه های  برابر  در  آن ها  از  رومیان  عوض,  در 
وقتی  می کرده اند.  محافظت  شمالی  متخاصم 
ارتش روم به اسکاتلند حمله کرد، »پس از حمله، 
حفظ منطقة ضربه گیری که قبایل دوست در آن 
ساکن شوند بخشی از استراتژی امپراتوری بود که 
هزینة سنگین برای مراقبت از پناهجویان را توجیه 
پناهجویان  »آوردن  می افزاید:  برلی  می کرد.«۲ 
تا  آن ها  از  برای محافظت  هادریان  دیوار  پشت 
زمانی که جنگ ادامه داشت احتمااًل توجیه داشته 
است. آن ها برای رومیانی که همیشه از هر چیز و 
هر کسی که برایشان مهم بود محافظت می کردند 

واقعًا باارزش بودند.«3 

کشف اردوگاه پناهجویان متعلق به دوران روم توسط باستان شناسان

بقایای دیوار هادریان در نورتامبرلند انگلیس.

1. به نقل از:
Martin Wainwright, ’’Hadrian’s Wall dig unearths Roman refugee camp,‘‘ Guardian, June 20, 2011. www.the-
guardian.com/science/2011/jun/20/hudrians-wall-roman-britain-refugee-camp.
2. Wainwright, ’’Hadrian‘s Wall.‘‘   3. Ibid.

و وسیع روم سرازیر می شدند. رومیان که همیشه به نیروی کار جدید نیاز داشتند اغلب 
با آغوش باز بیگانگان را می پذیرفتند. با پناهجویانی که تهدید سیاسی یا نظامی محسوب 
نمی شدند نسبتًا خوب رفتار می شد. آن ها در مزارع کارگری می کردند، در سپاه به خدمت 
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گرفته می شدند و در سراسر امپراتوری به صنعتگری اشتغال داشتند. حتی یکی از حاکمان 
رومی ــ امپراتور کاراکاال ــ به هر کسی که آزاد در امپراتوری به دنیا می آمد, بدون توجه به 

محل تولد والدینش،  شهروندی کامل روم را اعطا می کرد.

تغییر با گذشت زمان
با گذشت زمان این سیاست سخاوتمندانه در مورد پناهجویان دستخوش تغییر شد، بسیاری 
از مورخان معتقدند احتمااًل بحران پناهندگی در مرزهای شرقی امپراتوری باعث اضمحالل 
با توجه به این که رومیان در گذشته بارها با شرایط مشابهی روبه رو شده و از  روم شد. 
پناهجویان برای رونق و گسترش امپراتوری خود استفاده کرده بودند، برخورد ضعیف آن ها 
با بحران پناهندگی مورخان را به تعجب واداشته است. به گفتة اریک شیلیانو, »رومیان در 
اسکان پناهجویان و دیگر مهاجران به هیچ وجه تازه کار نبودند. امپراتوری آن ها تا زمان حاضر 
طوالنی ترین و به لحاظ کثرت قومی و داشتن جامعه ای چندملیتی متنوع ترین و موفق ترین 

امپراتوری بوده است ــ حداقل تا زمان ظهور ]ایاالت متحدة آمریکا[.«)۲۱(
دلیل  به  منطقه  در سراسر  که  غارتگر، جنگجویانی  از هون های  ارتشی  در سدة چهارم 
بی رحمی و قساوتشان از آن ها وحشت داشتند، گروه بزرگی از گوت ها )از شرق آلمان( را به 
مرزهای شرقی امپراتوری روم راندند. گوت ها در منتها الیه ساحل رود دانوب، در ترکیة کنونی, 
ـ برد بود: نیروی انسانی رایگان  ساکن شدند. به نوشتة ریچارد مایلز, »برای رومیان این بازی برد
برای جبران کمبود مداوم آن در ارتش امپراتوری روم. اما آنچه از پی آمد فاجعه ای تمام عیار 
 بود.«)۲۲( رومیان سعی کردند گوت ها را که از لحاظ تعداد بر آن ها برتری داشتند و شمارشان به
۰۰۰ ,۱۰۰ تن می رسید در منتهاالیه دانوب نگه دارند. گوت ها در وضعیت وحشتناکی ماه ها در 
آن جا ماندند. آن ها برای تأمین غذای خود به مناطق  اطراف حمله می کردند. روایت شده پدران 
و مادران گوت کودکان خود را در مقابل گوشت سگ به رومیان می دادند تا از گرسنگی نمیرند. 
این اوضاع رعب انگیز منجر به جنگ آدریانوپل در ترکیه شد، نزدیک مرز بلغارستان و یونان. 
ارتش روم شرقی به رهبری امپراتور والنس با گوت ها جنگید. این نبرد با پیروزی گوت ها 
و مرگ والنس به پایان رسید. بسیاری از مورخان نبرد آدریانوپل را رویداد سرنوشت سازی 
برای امپراتوری روم می دانند که منجر به سقوط آن شد. می گویند اگر رومیان با کمی متانت 
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با گوت ها رفتار می کردند شاید رویدادهای بعدی که امپراتوری را نابود کرد رخ نمی داد. 
در یک مورد مهم دیگر, رومیان به جای تعامل با پناهجویان بیگانه آن ها را راندند. آزار و 
اذیت مسیحیان به دست رومیان کاماًل مستند است و آن طور که امروز هم می دانیم شهادت 
تعداد زیادی مسیحِی سرسپرده محور این دین است. فردریک ای. نورووِد مورخ توضیح داده 
که توجه زیاد مسیحیان به شهدای مسیحی ای که در زادگاه خود ماندند و کشته شدند تعداد 
پناهجویانی را که از آزار و اذیت های روم گریختند تحت الشعاع قرار داده است: »چه تعداد 
برای مدتی به کوه ها گریختند؟ ... چه تعداد مهاجرت کردند تا زندگی تازه ای را در سرزمینی 

دیگر با زبانی دیگر شروع کنند؟ که می داند؟«)۲3(

یهودیان سرگردان
مانند یونانیان و مسیحیان اولیه، یهودیان نیز تاریخی از سرگردانی دارند. اولین تصویر از 
یهودی سرگردان را در داستان قابیِل کتاب مقدس می توان دید. خروج از مصر، زمانی که 
گروهی از آوارگان یهودی می گریزند و قبل از رسیدن به »سرزمین موعود« چهل سال در 
بیابان سرگردان می شوند، داستانی آشناست. اما یک بحران آوارگی دیگر در قرن هشتم قبل 
از میالد روی داده است: پس از آن که آشوری ها به اسرائیل باستان حمله کردند و یهودیان 

دوباره زادبوم خود را ترک کردند. 
دورة مهم دیگر در آوارگی قوم یهود )یا دیاسپورا( سال ۷۰ میالدی بود، زمانی که رومیان 
اورشلیم را غارت کردند، معبد شهر را ویران ساختند و فقط بخشی از آن را, معروف به 
دیوار غربی, برجای گذاشتند. به گفتة نوروود, »انتقال ]یهودیان[ به خارج از فلسطین در دو 
مرحله انجام گرفت. اول، مهاجرت بالدرنگ که اجباری بود. دوم، مهاجرت داوطلبانه اما 
با سرعت کمتر که در نتیجة وخامت اوضاع رخ داد. زندگی یهودیان به صورت متمرکز در 

فلسطین به پایان رسید.«)۲4(
شاید معروف ترین بحران آوارگی یهودیان در دوران تفتیش عقاید اسپانیا رخ داده باشد. 
ایزابل و فردیناند, ملکه و پادشاه اسپانیا, شاید در تاریخ به دلیل نقشی که در حمایت از 
کریستف کلمب برای کشف آمریکای امروز داشتند در یادها مانده باشند, اما قساوت آن ها 
با  از سال ۱49۲  قبل  ایزابل  و  فردیناند  ثبت شده است.  تاریخ  نیز در  یهودیان  مقابل  در 
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صدور فرمان اخراج که به فرمان الحمرا نیز معروف است هزاران یهودی را که قربانی آزار و 
اذیت های مداوم در اسپانیای کاتولیک بودند مجبور ساختند کشور را ترک کنند.

به یهودیان این فرصت داده شد تا به آیین مسیحیت کاتولیک درآیند، حدود ۲۰۰,۰۰۰ نفر 
برای ماندن در کشور تغییر دین دادند. اما با وجود تغییر دین، هنوز هم بسیاری از یهودیان 
امنیت نداشتند. دادگاه های تفتیش عقاید اسپانیا به دنبال کسانی بودند که در ظاهر دین خود 
را عوض کرده بودند, اما واقعًا پیرو آیین کاتولیک نبودند. یهودیانی که دین خود را عوض 
آفریقا گریختند.  ایتالیا و شمال  ناوار، منطقة فرانسوی پرووانس،  پرتغال،  به  بودند  نکرده 
چندان طول نکشید که این کشورها هم فرمان اخراج یهودیان را صادر کردند. سرانجام بیشتر 
یهودیان اسپانیایی )که ِسفاردی هم نامیده می شوند( به امپراتوری عثمانی پناه بردند و در 
آن جا مسلمانان را بامحبت تر و مهمان نواز تر یافتند. بسیاری خانة جدیدی بسیار دور از اسپانیا 
در شهرهایی مانند استانبول، ازمیر و ادرنه یافتند، به این ترتیب جوامع و کنیسه های یهودیان 
در شرق گسترده شد. به طور کلی فرمان فردیناند و ایزابل باعث شد بیش از ۱۰۰,۰۰۰ 

یهودی این کشور را ترک کنند. 
تجربة  دوردست  چنین  سرزمین هایی  به  رسیدن  کردند،  رشد  عثمانی  در  یهودیان  هرچند 
هولناکی بود. مثاًل ُدن داوید بن یحیی حدود سال ۱44۰ در لیسبون پرتغال به دنیا آمد. او که 
تاجری ثروتمند و پژوهشگری سرشناس بود و چندین کتاب نوشته بود متهم شد کسانی را که 
تغییر کیش داده اند به بازگشت به دین یهود دعوت می کند. در نتیجه مجبور شد از پرتغال بگریزد 
و برای این کار بیشتر ثروت خود را داد. اول به ناپل ایتالیا پناه برد, اما پس از آن که ناپل در سال 
۱495 به دست اسپانیا تسخیر شد دوباره مجبور به فرار شد. او رهسپار امپراتوری عثمانی شد که 
عمویش قباًل بدان جا گریخته بود, اما پولش ته کشید و به مقصد نرسید. در کورفوی یونان مجبور 
شد اموال منقول خود از جمله یک مجموعه کتاب نایاب را بفروشد تا بتواند به سفرش ادامه دهد. 

سرانجام به استانبول به نسبت امن رسید, اما باقی عمرش را در تنگدستی گذراند. 
شرایط افرادی که تغییر دین داده و در اسپانیا باقی مانده بودند چندان بهتر نبود. دادگاه 
آن هایی  نقشه داشت ریشة بدعت ها و  به کار شد،  به سرعت دست  اسپانیا  تفتیش عقاید 
را که آن قدر مسیحی نبودند که مقامات کلیسا را راضی کنند بزند. اسپانیایی های متعصب 
اصطالحی برای یهودیانی که به باور آن ها به ظاهر به کیش مسیحیت درآمده بودند و در خفا 
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مناسک یهودیت را به جا می آوردند ابداع کردند: ماّرانوس )خوک به زبان اسپانیایی(. بسیاری 
از این ماّرانوس ها سرانجام در سده های شانزدهم و هفدهم میالدی, به سبب ترس, از اسپانیا 

و پرتغال گریختند. 
در قرن نوزدهم به یهودیان اجازة بازگشت به اسپانیا داده شد, اما حکومت اسپانیا فرمان 
ننگین اخراج را تا سال ۱968 به طور رسمی ملغا نکرد. در سال ۲۰۱5 اسپانیا قانونی تصویب 
از کشور در سال ۱49۲ حق شهروندی  نوادگان یهودیان سفاردی اخراج شده  به  کرد که 

دوتابعیتی اعطا می کرد. 

فرار اوگنوها از فرانسه
در  می کردند.  پیروی  کالون  ژان  آموزه های  از  که  بودند  فرانسوی  پروتستان های  اوگنوها 
فرانسه نیز مانند اسپانیا کاتولیک ها دست باال را داشتند و درگیری گریزناپذیر بود, به ویژه که 
بر اساس آموزه های اوگنوها شاهان باالترین مقام را نداشتند. در نظام عقیدتِی آن ها قوانین 

نقاشی فرانسیسکو دِ گویا که صحنه ای از دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا را نشان می دهد.
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آنچه در زیر آمده گزیده ای از فرمان ننگین اخراج است که باعث بحران بزرگ آوارگان شد, چرا که یهودیان با این 
فرمان مجبور به ترک سرزمین مادری خود اسپانیا شدند:

به تمام مردان و زنان یهودی از هر سن و سال که در پادشاهی ما و تحت سیادت ما زندگی می کنند، 
آن هایی که ساکن هستند و در قید حیات، در این سرزمین زاده شده اند یا زادة سرزمینی دیگر هستند، 
به هر صورت یا به هر علت در این سرزمین به سر می برند یا در آن ساکن هستند دستور می دهیم که 
تا پایان ماه ژوئیة سال جاری همراه پسران و دختران، خدمتکاران زن و مرد و آشنایان یهودی خود از 
تمام قلمروها و مناطق تحت سیادت ما خارج شوند، نجیب زاده یا عوام، در هر سن و سالی که باشند، و 
هرگز جرئت بازگشت به این سرزمین را به خود راه ندهند، نه برای سکونت و نه برای گذران زندگی 
در هیچ بخشی از آن، نه به صورت موقت وقتی عازم مکانی دیگر هستند نه به هیچ رویة دیگر، اگر از 
این فرمان سرپیچی کنند و در پادشاهی و سرزمین تحت سیادت ما ظاهر شوند و به هر نحوی از انحا در 

این سرزمین به سر برند سرنوشت آن ها مرگ و توقیف تمام دارایی هایشان خواهد بود.۱

اخراج از اسپانیا

کتاب مقدس کامل بود. با افزایش تعداد اوگنوها و ادامة تحقیر تاج و تخت فرانسه، جنگ های 
مذهبی دامنه داری شروع شد. این جنگ ها به جنگ های مذهبی فرانسه معروف شد که از دهة 
۱56۰ تا ۱59۰ ادامه داشت. این جنگ ها با صدور فرمان نانت در سال ۱598 خاتمه یافت، 
در این فرمان به حدود دو میلیون اوگنوی فرانسوی امتیازاتی از جمله آزادی عبادت علنی 
اعطا شد. با این حال, تنش با کلیسای کاتولیک و پادشاهی ادامه پیدا کرد و در سال ۱685 
لویی چهاردهم با صدور فرمان فونتنبلو آیین پروتستان را غیرقانونی اعالم کرد که به اعالمیة 

الغای فرمان نانت معروف است. 
پیامدهای بسیاری داشت.  این اعالمیه که برای پروتستان های فرانسه خانمان سوز بود 
پناهجویان به انگلستان، ایرلند، هلند، بلژیک، آلمان، اسکاندیناوی، سویس، روسیه، اتریش، 
آفریقا و آمریکا سرازیر شدند. برخی مورخان تخمین می زنند ۲۰۰,۰۰۰ اوگنو از فرانسه 
گریخته باشند, اما بقیه این تعداد را تا 8۰۰,۰۰۰ تن نیز برآورد کرده اند. آن هایی که گریختند 
معلم، فیلسوف، کشاورز، بازرگان، وکیل، بانکدار، صنعتگران برجسته و سرباز بودند. این امر 
از یک طرف باعث تضعیف هستة روشنفکری و اقتصادی فرانسه, و از طرف دیگر تقویت 

1. ’’The Edict of Expulsion of the Jews,‘‘ Edward Peters, trans., Foundation for the Advancement of Sephardic 
Studies and Culture,  accessed December 26, 2017. www.sephardicstudies.org/decree.html.
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این حوزه ها در دیگر کشورهای اروپایی شد که سیاست های مذهبی سهل گیرانه تری داشتند.

آوارگان  اوگنوی فرانسه پس از الغای فرمان نانت.
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لویی چهاردهم که متوجه خروج گستردة اتباعش شده بود سعی کرد مرزهای فرانسه را 
ببندد. جلِو کشتی ها را گرفتند و به مقامات دستور داده شد حرکات مشکوک پروتستان ها 
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را گزارش بدهند. این امر مانع رفتن سیل پناهجویان نشد, اما دست یافتن به صلح را بسیار 
مشکل تر کرد. خانواده ها اغلب در زمان سفر از هم جدا می افتادند چرا که مجبور بودند پنهانی 

سوار کشتی شوند یا برای فرار از دست مقامات فرانسوی با لباس مبدل سفر کنند. 
داشتند,  تازه  اغلب مشارکت زیادی در جوامع  اسپانیایی  آوارة  یهودیان  مانند  اوگنوها 
هرچند بیشترشان هنگام ورود پولی در بساط نداشتند. مهارت هایشان به آن ها امکان داد 
ـ باتچِی  لیوی  ماّسیمو  برآورد  اساس  بر  کنند.  رشد  پروتستان  انگلستاِن  مانند  جاهایی  در 
مورخ, فقط ۱4۰,۰۰۰ تا ۱6۰,۰۰۰ اوگنو از فرانسه گریختند. او می گوید هرچند پیامدهای 
جمعیتی چنین مهاجرتی ناچیز بود )جمعیت فرانسه در آن زمان به ۲۰ میلیون نفر می رسید(, 
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای داشت. به جای کمک به پیشرفت فرانسه، 
»اوگنوها در براندنبورگ تولید فرشینه، شیشه، کاغذ و کشاورزی و در انگلستان ابریشم، طال 

و ساعت سازی را توسعه دادند و در سویس به بانکداری پرداختند«.)۲5( 
از نوادگان معروف پناهجویان اوگنو می توان از جانی ِدپ بازیگر آمریکایی، وینستون چرچیل 
نخست وزیر انگلستان، دیوی کراکت قهرمان ملی آمریکا، ساموئل بکت ایرلندی برندة جایزة 

نوبل ادبیات، ژان ژاک روسو فیلسوف سویسی, و جورج اس. َپتن ژنرال آمریکایی نام برد.

فرار مهاجران به ترکیه 
امپراتوری عثمانی در اوج اقتدار خود یکی از قدرتمندترین  کشورهای روی زمین بود. پایتختش 
قسطنطنیه )استانبول کنونی( و سیاست مذهبی نسبتًا سهل گیرانه اش بهشتی امن برای پناهجویان 
مسیحی، یهودی یا مسلمان به حساب می آمد. امپراتوری عثمانی در اوج قدرت خود مناطق 
وسیعی را در جنوب شرق و مرکز اروپا، غرب آسیا، شمال آفریقا, قفقاز, و شاخ آفریقا )شامل 
اتیوپی و سومالی امروزی( در بر می گرفت. شورش  و جنگ های بی پایان خسارات زیادی 
به امپراتوری عثمانی وارد کرد, به نحوی که تا قرن نوزدهم امپراتوری به صورت جدی در 
سراشیب سقوط قرار گرفت و اعتبارش را نزد دیگر کشورهای اروپایی و آسیایی از دست داد. 
وقتی عثمانی در درگیری ها شکست خورد, مهاجرت انبوه حداقل 5 میلیون مسلمان شروع شد 

که به مدت بیش از یک سده ادامه داشت. این جماعت »مهاجران« نامیده شدند. 
این مهاجرت عظیم یک مشکل عمده داشت. به نوشتة فیروز احمِد مورخ:

از  بود  کوچک شده  به تدریج  بیستم  و  نوزدهم  قرن های  در  آن ها  امپراتوری  که  عثمانی ها 
جمله معدود اتباِع امپراتوری بودند که سرزمین مادری برای عقب نشینی نداشتند. دیگر اقوام 
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امپراتوری به زادگاه هایشان بازگشته بودند: بریتانیایی ها به جزیرة اصلی شان ... فرانسوی ها به 
فرانسه، اسپانیایی ها به اسپانیا، و سایرین به همین ترتیب. تا سدة بیستم, عثمانی ها سرزمین 
مادری نداشتند زیرا در اصل قبایلی بودند که به دالیل گوناگون مجبور به مهاجرت از استپ های 

آسیای مرکزی و مناطق داخلی آسیا شده و در جهات مختلف پراکنده شده بودند.)۲6(

و  رومانی  یونان،  کرت،  کریمه،  قفقاز،  از  مسلمان  پناهجویان  امپراتوری،  شدن  ضعیف تر  با 
یوگسالوی به جایی که اکنون ترکیه نامیده می شود هجوم آوردند. همان طور که ثریا فاروق نوشته: 

در بسیاری موارد از دست رفتن اراضی عثمانی با اخراج و مهاجرت همراه بود. عده ای از 
مسلمانان به شکل معقول و منظم مهاجرت کردند, اما عدة بسیار بیشتری مجبور شدند بر اثر 
جنگ و قتل عام جماعت مسلمان بگریزند که بخش جدایی ناپذیر جنگ های استقالل بالکان 
بود. در سال ۱863 پس از الحاق قلمرو آن ها به روسیه همگی مجبور به مهاجرت شدند. 

پناهجویان تقریبًا همه چیز خود را از دست دادند.)۲۷( 

امـپـراتـوری
عـثـمـانـی

در سال 1683 م در اوج 
وسعت خود

1300-1359
1359-1451
1451-1512
1512-1520
1520-1566
1566-1683

قسطنـطنـیه

قاهره
اسکندریه

دمشق

باکو

بیت المقدسبغداد

مدینه

طرابلس

الجزیره
تونس

رم

ونیز

وین

بوداپست
بلگراد

صوفیه

آتن

مکه

دریای سیاه دریای خزر

دریای سرخ

دریــای مــدیــتــرانــه

در نقشه, وسعت امپراتوری عثمانی در قرن هفدهم نشان داده شده است.
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ترکیة امروزی به خانة این پناهجویان تبدیل شد. امروز نوادگان مهاجران، بین یک چهارم تا 
یک سوم جمعیت 8۰ میلیونی ترکیه را تشکیل می دهند.

دیگر مهاجرت های بزرگ پناهجویان
ـ به دنبال درگیری های مذهبی، بحران های اقتصادی  این ها نمونه هایی از مهاجرت های وسیعـ 
ـ هستند, اما فقط چند مورد از بی شمار بحران های پناهندگی به شمار می آیند  و عدم تساهلـ 

که قبل از قرن بیستم رخ داد. 
در سال ۱۰۰6، فتح پادشاهی بودایی سین کیانگ به دست مسلمانان باعث مهاجرت گستردة 
پناهجویان شد. این پناهجویان از جادة معروف ابریشم، مسیر تجاری مهم میان چین و ایران و 

هند کنونی، راهی غرب شدند. آن ها تکنولوژی و دین جدید را با خود به غرب بردند. 
رومانیایی ها ی کولی در قرن سیزدهم م از هند مهاجرت کردند. آن ها در هند بیگانه تلقی 
می شدند و به دلیل فرهنگ خاصشان از پست ترین طبقات هند شمرده می شدند. البته در اروپا 
نیز بیگانه تلقی شدند. آلمان نازی سعی کرد فرهنگ آن ها را برای همیشه از صحنة روزگار 
محو کند، مجبورشان کرد به گتوها و بعد به اردوگاه های کار اجباری بروند. حدود 5۰۰,۰۰۰ 

نفر از رومانیایی ها در این ماجرا جان باختند. 
کشیشان زائری که در سال ۱6۲۰ وارد پلیمت شدند پناهجویان مذهبی بودند، آن ها برای 
رسیدن به آمریکای شمالی تن به سفری خطرناک دادند تا از آزار و اذیت ها بگریزند و در 

دنیای جدید آزادانه به آیین خود بپردازند. 
سیاست های روسیه باعث خروج گستردة یهودیان از دهة ۱88۰ تا اوایل قرن بیستم شد. 
بسیاری از یهودیان به آمریکا گریختند. تا سال ۱9۲۰ حدود 4۰۰,۰۰۰ یهودی در خانه های 
استیجاری پرجمعیت محله ای در منهتن نیویورک ساکن شده بودند. به رغم وسعت و دامنة 
مهاجرت های پناهجویان قبل از قرن بیستم، تمام این جابه جایی ها پیش درآمد مهاجرت های 
قرن گذشته بود. با دو جنگ جهانی و آشوب های سیاسی فراگیر در دنیای مدرن، بحران 

پناهجویی در سراسر جهان به اوج خود رسید. 


