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 ،ستانمرا می« گردبادی سیاسی»عام  بیستم در آمریکا در باورِل قرن یاوا زنی که در

و مطبوعات  ،خواندندمی« ترین زن آمریکاخطرناک»مأموران امنیتی در این کشور او را 

تمام زندگی،  شدند، درخسته نمی «کسیی سزدهجنون»عنوان تصویر او به یاز ارائه

 تأمینآنارشیسم، با آرمان داشت  مبارزه کرد که باور برای ایجاد نظمی اجتماعی

گلدمن  سازد. حققمتواند محدود فردی، بدون دخالت قانون و دولت میی ناهاآزادی

ر ناپذیی چارهدارسرمایهعدالتی ترور و خشونت را برای جلب توجه جامعه به فقر و بی

 پنداشت؛ هرکجا آزادی ودانست؛ عشق آزاد و سکس را منبع زندگی و خلاقیت میمی

اش دید حضور داشت؛ و بارها به خاطر تبلیغ باورهایحق انتخاب فردی را در خطر می

طلبی و سربازگیریِ خاطر اعتراض به جنگبه ۹۱۹۱در سال  به زندان افتاد. او نهایتا  

اش، ایالات متحده امریکا، را از اجباری، امتیاز شهروندی و زندگی در میهن انتخابی

آنارشیست و مهاجرِ رادیکالِ دیگر به  ۷۴۱شد و همراه با  ماه زندانی ۹۱دست داد، 

گردانی از انقلاب بلشویکی، در اعتراض شوروی بازگردانده شد. تنها دو سال بعد، با روی

 یهای نخستین انقلاب، به جرگههای سالهای روس و نابسامانیبه سرکوب آنارشیست

در تبعیدِ تورنتو در ۹۱۴۱اه مه م ۹۴ها مهاجر سیاسی پیوست؛ و سرانجام در میلیون

  کانادا برای همیشه خاموش شد.

ندان چنه اِما گلدمن، سومین فرزند مادر از ازدواج قبلی، و اولین فرزندِ پدر، یک تاجرِ

در  ۹«کونو»نشین شهر یهودیی ه، در محل۹۱۸۱ژوئن  ۷۱موفقِ یهودی روس، در 

لیتوانی پا به جهان گذاشت. دختر بودن او و تولد برادرش ظرف یک سال، و دو برادر 

ای کوتاه پس از آن، او را از همان توجه مختصری هم که در نوزادی از دیگر به فاصله

 تأمینگرفت محروم کرد. کودکی ِاما با خشونتِ عصبی پدر که برای پدر و مادر می

جایی مکرر خانواده به بهد، افسردگی و انزواطلبیِ مادر، جاده در فشار بوزندگی خانوا

ستیزی، همراه بود. دور کردن او از ای پدر و فرار از یهودیموفقیت حرفهخاطر عدم

رفتاری و کتک خوردن به کونیگزبِرگ نزد مادربزرگ مادری، بداش خانواده و فرستادن

به خدمتکاری خود واداشته بودند، و  از دایی و خاله، که او را از مدرسه بیرون آورده و
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ام نویسان اِما گلدمن، در تمنامهبعضی از زندگی یاحساس تنهایی و رهاشدگی، به گفته

 منتقل شد. پترزبورگسنزندگی با او ماند. خانواده سرانجام به 

یهودی، همراه با کمی تدریِس  یگیرانهتحصیلات اِما مخلوطی بود از آموزش سخت

تیِ ستی و نیهیلیسوزش فرهنگ، اخلاق و ادبیات آلمانی، و ادبیات پوپولیخصوصی و آم

ما از اصولِ خشک آیین یهود که از اِوس، که منبع الهام او شد. سرپیچی انقلاب رپیشا

شد، او را کودکی آشوبگر شناسانده بود. در سیزده سالگی مجبور به ترک او مطالبه می

عنوان دختری یهودی اش بهزندگی ی. تجربههای خیاطی شدتحصیل و کار در کارگاه

ستیزی مجبور جوی امنیت و احساس تعلق و فرار از یهودیواش در جستکه خانواده

، رسید برای او رقم زده شدهای که به نظر میبه کوچ از جایی به جای دیگر بود، با آینده

تیز بود. از همین یعنی کارگری در کارخانه و ازدواج با مردی به انتخاب پدرش، در س

شناخت، و به خاطر کارگذاشتنِ بمب رو عملِ دوست جوانی را که از کونیگزبرک می

دانست؛ یعنی مردن در راه آرمان زیر قطار تزار به مرگ محکوم شده بود، موجه می

گونه عدالتی. اما او هنوز خیلی جوان بود تا واردِ اینبا بی توأمجای تسلیم به زندگیِ به

یسم او بیشتر حول امکان زندگی با آزادی و شرایط آلایدههای سیاسی شود. فعالیت

 یزد. مانند بسیاری از یهودیانِ روس در دوران کشتار یهودیان در روسیهانسانی دور می

راهم ای را فتوانست امکان چنین زندگیرسید که میتزاری، آمریکا کشوری به نظر می

این راه را رفته بود و خواهر دیگر در تدارکِ فرار  او قبلا سازد. یکی از دو خواهرِ ناتنی 

داد. پدر تمایل اِما یهودی را اجازه نمیاپدری بود که ازدواج با مردی غیراز زورگویی ن

خواست با ترتیب دادن ازدواجی برای دانست و میبه زندگیِ مستقل را نیز ولنگاری می

گرفته بود، ننگ خانواده را بشوید. دو خواهر او که توسط مرد جوانی مورد تجاوز قرار 

با نام فامیل مادری عازم امریکا شدند، و پس از ورود به مرکز  ۹۱۱۱در اواخر سال 

له فاصتر در راچستر رفتند، و بلاخواهرِ بزرگ یپذیرش مهاجرین در نیویورک، به خانه

 ی کار را آغاز کردند. وجوجست

یِ دوزلباس یخانواده، ساعات کار طولانی در کارخانهزندگی اِما با توجه به مداخلات 

موقع کار را هم ممنوع  وگوگفتکارگر که حتی ر، زیر نگاه عبوس سرتر راچستمدرن

 حداقل ضمن کار آواز پترزبورگسننبود. کارگران در پترزبورگسنکرده بود، بهتر از 
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فقر و استثمار شدید  یها و مشاهداِم هم رفیق بودند. احساس تنهاییو باخواندند می

تزاری نداشت، و شکاف عظیم  یکمی از روسیهن یهودی که در آمریکا دستامهاجر

وهمِ ثروتمند ت لمانیِآ-کاران یهودیمیان کارگران مطیع و ارزان یهودی با صاحب

برآب کرد. این شرایط مشوق اِما به شرکت نقش همبستگی میان یهودیان را نیز سریعا 

های راچستر شد. اما سرآغاِز ردیکالیزه شدن اِما ه در جلسات سوسیالیستگاه و بیاگ

به اتهام  ۹۱۱۱هشت کارگر فعال آنارشیست در شیکاگو در  یخشم او از محاکمه

واضح بود که هدف  ۹اندازی و کشتنِ هفت پلیس در جریان اعتصاب کارگری بود.بمب

رشیست، سرکوب خاستگاه سیاسی از محاکمه و به دنبالِ آن اعدام هشت انقلابی آنا

 تحت تأثیر سخنان انقلابیون در طور عام بود. اِما شدیدا آنان و جنبش کارگری آمریکا به

  دادگاه قرار گرفت.

خصوص پس از وروِد پدر و مادر و از فشار زندگی با خانواده، به اِما که برای فرار

یک مهاجر یهودیِ روس، ژاکوب اش به آمریکا، به ازدواج سریع و ناموفق با برادران

دید. خشم او اش، خود را در تله میروی آورده بود، ناراضی از شرایط زندگی ۷کِرشنر

اش از ناآگاهی و بینشِ سنتی خانواده، با بیزاری توأماز سرکوبِ انقلابیون آنارشیست، 

توانی ت آن را داد تا اعلام کند که قصد جدایی از شوهرش، که به خاطر ناأبه او جر

بیست ساله بود،  جنسی به قمار روی آورده بود، را دارد. او که در این هنگام تقریبا  

کرست دوزی، که به  یرفت و در یک کارخانه 3راچستر را ترک کرد و به نیوهِیوِن

جا با خاطر وجود اتحادیه کارگری شرایط بهتری داشت، مشغول به کار شد. در آن

بحث و  یر روس آشنا شد و پاِی ثابت جلسات شبانهگروهی دیگر از کارگران مهاج

که به  دکرم و آنارشیسم بود. اما ابتلا به سل او را ناچار سی سوسیالیدرباره وگوگفت

راچستر بازگردد و برای مدتی کوتاه دوباره با ژاکوب زندگی کند. با جدایی قطعی از 
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ده که بنا به سنت یهودی و عاق شدن توسط خانوا یهمسرش، طرد شدن از جامعه

 اش عازم نیویورک شد. بنه را بست و با چرخ خیاطیتابید، اِما بارویهود طلاق را برنمی

 

 نارشیسم وآزادی فردیآ

)ساشا(  ۹زندگی اما گلدمن، به محض ورود به نیویورک، ملاقات با الکساندر بِرکمن

ل دموکرات پیشین رهبران آنارشیست آلمان، سوسیا از ۷،و از طریق او با یوهان موست

خانه شدن با سایر فعالین هم و عضو سابق رایشتاگ که از آلمان اخراج شده بود، و

پر وآنارشیست در نیویورک، مسیر مشخصی یافت. موست اورا زیر بال یشناخته شده

سخنرانی که در آن زمان ابزار مهم  یخصوص برای ارائهخود گرفت و به آموزش او، به

ها بود، پرداخت. اما همکاری و اتحاد سیاسی با موست که مستلزم نارشیستآتبلیغاتی 

روی اِما از او بود، گلدمن را متوجه نکته دیگری کرد، این که با چه سرعتی موست دنباله

ده بود. با تکرار این تجربه، او متوجه شد که حتی کرجنسی تبدیل  یاو را به یک ابژه

ی از فعالین مرد که در حرف متعهد به آزادی مطلق ها، بسیارآنارشیست یدر جرگه

 بی وطلشمردند، از سلطهمراتبی را مردود میسلسله یفردی بودند و نابرابری و رابطه

ور شدن موست، که بعدها از رغِم ترس از دلخاستثمار رفقای زن ابایی نداشتند. اِما به

انداخت، در مقابل او ایستاد.  خواهی کرد و گناه را به گردن دوست داشتنِ اِمااو عذر

عاشقانه او با ساشا )الکساندر بِرکمن(، آغاز شد و به زودی با  یپس از چندی رابطه

 عاشقانه و جنسی میان یجانبهسهی هپیوستن پسر عموی ساشا، فدیا، به آن دو، رابط

  آنان برقرار شد.

ن کارگران فولاد اعتصاب خونی زندگی مشترک سه نفره اِما، ساشا و فدیا پس از

 کنندگانها تن از اعتصابشدن صدشدن ده تن و زخمیکه به کشته ۹۱۱۷ هومستِد در

میلیونر، برای جلب توجه ی هکارخانانجامید، و تصمیم گروه سه نفره به ترور صاحب

د اما تنها به زخمی شدن فرد داساشا انجام  رادنیا به این جنایت، پایان یافت. ترور 
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سال زندان برای ساشا انجامید. پس از آن، چه  ۷۷دستگیری و محکومیت موردنظر و 

های اِما توجیه این ساشا و چه پس از آن، محور فعالیت و سخنرانی یپیش از محاکمه

 اشرزمشور او در دفاع از معشوق و همود. گزارش مطبوعات از سخنرانی پراقدام به ترور ب

ین اقدام و توجیه آن، با ریاست اِما تشکیل شد، در میتینگ بزرگی که برای حمایت از ا

های این زن خطرناک تا کی مجاز فعالیت»آمیز همراه بود که با این پرسش تحریک

  ۹«خواهد بود.

خانه، معشوق و هم رزمِ ساشا تحت عنوان همشرایط زندگی گلدمن تغییر کرد. او به

ها از هخانگرفت؛ صاحبپناه می های دوستان و فامِیلخانه تعقیب پلیس قرار گرفت. در

ها بنشیند یا در قطار ها در کافهزدند؛ و مجبور بود ساعتدادن اتاق به او سرباز میاجاره

زیرزمینی وقت بگذراند. با این حال از پیشنهاد دوستان برای استفاده از نام مستعار 

مل خوبی در عرا بههای زمینی خود زد. فاصله بین تصورات انقلابی و واقعیتسرباز می

ت خلاف تصور اِما و دوستانش تحتنها کارگران برتروریستیِ ناموفق آنان نمایانده بود. نه

گری، دست به اشغال کارخانه نزده بودند، بلکه چند نفر از آنان که در تأثیر این انقلابی

دامِ قداشتند، به دستگیری ساشا کمک کرده بودند. به علاوه، این ا ترور حضور یصحنه

نسنجیده موجِ سرکوب علیه دگراندیشان را دامن زده و بدتر از آن موجب شکاف در 

جنبش کارگری برسر تاکتیک مبارزه شده بود. اِما از این که معشوق و رفیق راهش در 

کرد. شاید به همین دلیل با تمام نیرو خود را وقف زندان و او آزاد بود احساس گناه می

رین تشدهور کرده بود. این در حالی بود که بعضی از شناختهتبلیغ و توجیه هدف تر

 عنوانخود اقدام تروریستی بِرکمن را به ین جمله موست در روزنامهآها، از آنارشیست

برخورد گلدمن با  یها و نحوهمردود شمردند. این مخالفت« تبلیغ از طریق عمل »

اش به او با شلاق فیزیکیِ یلهها، از آن جمله رفتن او به سخنرانی موست و حمآن

پا ا بههوفانی در میان آنارشیستت»خودش،  یکشیدن به سرو صورت موست، به گفته

ممنوعیتِ گلدمن از ورود به به ، و حتی «کرد و به تقسیم آنان به دو گروه متخاصم

                                                      

۹ Alice Wexler, Emma Goldman An Intimate Life, New York: 
Pantheon Books, 1984, pp. 75-76  



 

 
 

 هایده مغیثی 7

بسیاری از جلسات به خشونت و بازداشت گلدمن از سویی  ۹ای ازجلسات انجامید.پاره

برای « مای سرخاِ»های مکرر از ها، و دعوتافزایش شهرت او در میان آنارشیستو 

  انجامید.سخنرانی می

 ۷«اِد برادی»با این حال شش ماه پس از این رویداد، گلدمن با مرد دیگری به نام 

که به خاطر توزیع ادبیات آنارشیستی، پس از ده سال زندان در اتریش به آمریکا آمده 

شد. هم او بود که گلدمن را با ادبیات کلاسیک از گوته تا شکسپیر آشنا کرد، بود، آشنا 

زندگی ده ساعت از روز را پشت چرخ خیاطی  تأمینبه او فرانسه آموخت و او را که برای 

کرد ها برد. اِد در عین حال سعی میآنارشیستی هگذراند، به مراکز ادبی شبانمی

 از فعالیت سیاسی سل مبتلا شده بود، حداقل موقتا  گلدمن را، که دوباره به بیماری 

یک  ندناای نبود که برای گلدمن قابل قبول باشد. پس از گذربازدارد. اما این توصیه

دوره نقاهت در جوار خانواده در راچستر، او به نیویورک بازگشت، شهری که در بحران 

 رغم ناخوشی، فعالیتعلی اوور بود. و افزایش شدید بیکاری و فقر، غوطه ۹۱۱3اقتصادی 

های توزیع سوپ برای فقرا، و سازمان دادن آوری مواد خوراکی و ایجاد دکهبرای جمع

سر خود را از« آمیزتحریک»تعبیر مطبوعات های بهتظاهراتِ گرسنگان و سخنرانی

اش هم هایها بود، در سخنرانیگرفت. گلدمن که معتقد به عمل مستقیم توده

 داد. مثلا  کرد و هم مشاجرات سیاسی را ادامه میای را توصیه میی لحظههااستراتژی

ها باز خواهید درهای مغازهگفت اگر نان میدر میتینگ کارگران بیکار به شنوندگان می

ها را برای سازمان ها و سوسیالیستزمان اقدامِ رهبران اتحادیهاست، بروید بردارید. هم

داد که به آنان و به داد و به شنوندگان هشدار میقرار میدادنِ بیکاران مورد تمسخر 

ها و حمل پرچم سرخ سرانجام پس ازیکی از این سخنرانی 3سیاستمداران اعتماد نکنند.

در میدان یونیونِ نیویورک دستگیر و  دوزِ بیکاردر راهیپمایی زنان و دختران لباس

                                                      

۹ Emma Goldman, Living my life, New York, Garden City Publishing 
Co., Inc. p. 105 

۷ Ed Brady 

3 Wexler, pp. 74-75 
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 «اعتقادی به خدا و دولت.و بیتحریک به شورش..»محکوم به یک سال زندان به اتهام 

 شد.

 

 زنان، ازدواج و سکس
آشوبگر »عنوان زندان تبدیل به سلبریتی شد، اما به اِما گلدمن پس از آزادی از

ی مهم هابیش از پیش هم در رادار پلیس و هم در سرخط اخبار روزنامه« ایحرفه

و شنوندگان هم از آن ها برای سخنرانی از او افزایش یافت خوش کرد. دعوتآمریکا جا

زبان و ترِ آمریکایی و انگلیسیهای بزرگزبان، بلکه جمع-فقط یهودیانِ عبریپس نه

های مترقی و ادبی آمریکا بودند. گلدمن در ضمن یاد گرفت که از مطبوعات شخصیت

سود تبلیغ نظرات آنارشیستی استفاده کند و به جای فرار از خبرنگاران با آنان به به

اش با اِد برادی نیز با نقل مکان به آپارتمانِ مشترک های طولانی بنشیند. رابطهمصاحبه

ی گلدمن که اتاق خود را داشت، و أجدیدی شد، هرچند اِد از استقلال ر یوارد مرحله

اش دل خوشی نداشت. از رد های بیش از حد تحمل او، و درخانه بند نشدناز ملاقات

ود ازدواج متنفر ب شخصی از یاما گلدمن بنا بر تجربه بود. اش نیز آزردهپیشنهاد ازدواج

داد که زن را به خدمتکار ی و نهاد دولت ارتباط میدارسرمایهگرانه و آن را با روابط ستم

کرد. در باور گلدمن عشق و ی جنسی برای کارِ ارزان و تولید مثل تبدیل میو ابُژه

 تنها ربطی به ازدواج نداشت، بلکه عشقنهترین نیاز زندگی بشر عنوان عمیقسکس به

زدواج ا یمقابل پیوندِ تصنعی و محدودکننده یطبیعی و آزاد از محدودیت، درست نقطه

کرد بود. به گمان او ازدواج، زن را در ازای امنیت اقتصادی محکوم به عمری وابستگی می

که اگر مردی را دوست بدارد  ارزش بود. او به ساشا نیز اعلام کرده بودای بیو این مبادله

دهد و وقتی دیگر عشقی وجود نداشته قانون و خاخام خود را به او می یبدون مداخله

 کند.کس رابطه را ترک میهیچ یباشد بدون اجازه

، عشق آزاد و سکس خارج از ازدواج افکار انقلابیآمریکا که  یبرای اکثریت جامعه

 ،ندانقتل ثروتم اندازی وبمب ای بود برایتنها بهانهگلدمن  ارشیسمِپسندید، آنرا نمی

کس س این قضاوتی سطحی و غیر منصفانه بود. .و فمینیسم او محملی برای عشق آزاد

ای سکس سلاح عمده او رظچون به نشت، ستم زن قرار دااِما گلدمن از مرکز تحلیل  در
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ها و نتایج تبعیض علیه نشانهگلدمن همه جا برد. کار میبود که جامعه علیه زنان به

های خود را به خاطر مردها فدا دید. به گمان او زنان استعداد و بلندپروازیزنان را می

شدند و اغلب هیچ هویت مستقلی نداشتند معیارهای زیبایی می یها بردهکردند؛ زنمی

 کردند. ها هرگز رضایت جنسی را تجربه نمیو بسیاری از آن

برای انسان ضروری است، اما جامعه این  «غذا و هوا»که سکس مانند او باور داشت 

مورد خودفروشی، بدون سکس زندگی  رد انسانی را از زنان داشت که جزغیر انتظار

زد و به همین دلیل مورد نفرت، کنند. خود او البته از تن دادن به این انتظار سرباز می

پنداشتند او تن خود را به ردان که میترس و سوءتعبیر قرار داشت. به قول شولمن، م

با این حال،  ۹کردند.شدند و زنان از او دوری میکند موی دماغ او میکسی عرضه میهر

اش، ازجمله با مردانی که پیوند او با مردان زندگیرغم باورِ گلدمن به عشق آزاد، علی

ام پیوسته عمیق و پُردو عشقی داشت، یدر دورانی که بِرکمن در زندان بود با آنان رابطه

های رادیکال صراحتِ گلدمن در مورد گفتنی است که حتی بعضی از آنارشیست .بود

کمونیسم -از بزرگانِ آنارشیسم و آنارکو ۷،ترکروپوتکینتابیدند. مثلا، پسکس را بر نمی

که اِما بعدا در سفرش به اروپا با او آشنا شد، گمان داشت که گلدمن زیاده از حد بر 

کرد. در یک بحث داغ بین آن دو، او به ِاما گفت ستم زنان ذهنی است کس تکیه میس

های اجتماعی او، وقتی زن از نظر فکری با مرد برابر باشد و شریک ایده»نه جنسی: 

وقتی من به سن شما رسیدم »و پاسخ اِما این بود که « همانند مرد آزاد خواهد بود

اهمیت نداشته باشد. اما الان برایم اهمیت  سکس ممکن است دیگر برایم یمسئله

در این مورد او زحمت جواب « ها جوان دیگر.دارد... همین طور برای صدها و میلیون

سال  ها در پاریس درالمللی آنارشیستبین یبه کروپوتکین را به خود داد، اما در کنگره

ه اِما اجازه نداد که ، زمانی که کنگره نگران از انتشار ناخوشایند مطبوعات، ب۹۱۱۱

 ی سکس قرائت کند، کنفرانس را ترک کرد. خود را درباره یمقاله

                                                      

۹ Emma Goldman, The Traffic in Women and other essays on 
feminism, with a biography by Alix Shulman, Hadley, MA, 1971, p. 
11  
۷ Peter Kropotkin 



 رادیکالیسم، عشق و جنسیت، اما گلدمن 01 

ج تدریهای آنارشیستی او بود و بهی مادری نیز مکمل ایدهنظریات گلدمن درباره

برد، که به انسجام تئوریک یافت. او از درد شدید در دوران عادت ماهیانه رنج می

دار شدن را نیز بدون عمل جراحی امکان بچه بود و تشخیص پزشک ناشی از کجی رحم

این شدیدترین و »کرد. اما او تصمیم گرفت به عمل جراحی تن ندهد و بر ناممکن می

دار نشدن فائق شود. او تصمیم به بچه« ترین نیاز زنانه، یعنی تمایل به بچه داشتنبدوی

داد کودکان ناخواسته در سخت کودکی خودش و آگاهی از وجود تع یرا ناشی از تجربه

دانست. به این ترتیب، به قولی بینش آنارشیستی جهان و تعهدش به آرمان خود می

ا اش نوشت این نقص رنامهزندگی-خود اش شد. درهای فمینیستیتئوریکِ ایدهی هپای

اند، تحمل خواهد کرد.. و نیاز خود به هم پرداخته ای که شهدای دیگرهزینه»مانند 

 ۹«ها جبران خواهد کرد.بچه یودن را درعشق به همهمادر ب

عنوان پرستار کار کرد، بعد همراه اِد یک او پس از آزادی از زندان مدتی به ،روهربه

فروشی باز کرد. در تمام این مدت، فعالیت برای آزادی ساشا را رها نکرد و حتی بستنی

ایجاد کرد. سپس با تشویق و اصرار آوری پول، صندوقی برای آزادی او از زندان با جمع

 رتپای و مامایی عازم اتریش شد. در اروپا بود که با اد برای تحصیل پرستاری حرفه

ز کمون پاریس لویی یهای اروپایی ازجمله ستارهرادیکال و جمعی دیگر از کروپوتکین

عتقد م کروپوتکین قرار گرفت کههای اندیشه آشنا شد. در این سفر، تحت تأثیر ۷میشل

توان از تکنولوژیِ مدرن ی، میدارسرمایهمظاهر دنیای  یجای مردود شمردن همههبود ب

همبستگی و همکاری و کمک ی هآن برای ایجاد وفورِ کمونیستی استفاده کرد. نیز اید

 جای ویرانی خارج از کنترل، این فکرهعنوان روندی طبیعی، بمتقابل، و تصور انقلاب به

تنها برخلاف تصور دیگران، خارج از تاریخ ها نهکه آنارشیست یت کردرا در او تقو

عین حال  گلدمن در 3.گونه که باید باشد قرار دارنداند بلکه در کنار تاریخ آننایستاده

                                                      

۹ Emma Goldman, Living My Life, p. 61 

۷ Louise Michel 
3 Candace Serena Falk, Love, Anarchy, and Emma Goldman, 
London and Brunswick, Rutgers University Press, 1990, p. 29 
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ایتالیا، نیز  یی پُرآوازههایکی از آنارشیست ۹مالاتستا، انریکو «عمل مستقیم» یایده

برایش جالب بود که خشونت و خرابکاری فردی یا گروهی برای افزایش آگاهی مردم را 

دست خود مردم صورت گیرد هدانست اما گمان داشت که رهایی مردم باید بضروری می

 ها. دست آنارشیستو نه به

ا اِد، و ب اشهایش، به تنش در رابطهبازگشت اِما به نیویورک و از سرگرفتن فعالیت

 به اروپا بازگشت، این بار به قصد تحصیل پزشکی در ۹۱۱۱جدایی از او، انجامید. در 

دو تن از هواداران ثروتمندش. اما پس از مدت کوتاهی، ترک  یسوییس، به هزینه

، که با بارداری پیوست تحصیل کرد. در پاریس به کارزارِ دسترسی به ابزار پیشگیری از

جمله آزادی جنسی سازگاری داشت. گلدمن در این یاسی او، از آنهای سبسیاری ایده

 با آزادی زنان کارزار رسالت جدیدی یافت. پیشگیری از بارداری به باور او مستقیما 

های دیگر نیز تحول یافته بود. وقتی پس از یک پیوند داشت. نظرات گلدمن، در زمینه

ن دانست، و آرا دیگر ثمربخش نمیسال از اروپا به نیویورک بازگشت، خشونت فردی 

اما این تغییرِ بینش، پس  ۷.دانستفایده میحساسیت فردی کاملا بی یرا جز به نشانه

مانع از  ۹۱۱۹در دسامبر  3کینلیآمریکا، ویلیام مک جمهورآورِ رییساز قتل شوک

یر ثتعقیب او توسط پلیس نشد. قاتل، یک جوان مهاجر لهستانی، گفته بود او تحت تأ

 مدت و تلاش پلیسقرار داشته است. هرچند بازداشت کوتاه« مای سرخاِ»یک سخنرانی 

دید جمله قوانین تشبرای اخراج گلدمن از آمریکا به نتیجه نرسید، قوانین متعدد، از آن

در ایالات نیویورک، نیو جرسی و ویسکانسین، و تصویب « جانیان آنارشیست»مجازات 

، کل جنبش را ۹۱۱3آنارشیست به آمریکا توسط کنگره در  ناقانون منع ورود مهاجر

ها و دچار بحران کرد. شدت خشم و خصومت جامعه و مطبوعات علیه آنارشیست

 آورتر، محکومیتِ کننده و دردآور بود. اما شوکخصوص علیه اِما گلدمن برای او افسردهبه

                                                      

۹ Enrrico Malatesta 

۷ Richard and Anna Maria Drinnon, eds., Nowhere at Home:Letters 
from Exile of Emma Goldman and Alexander Berkman, Sckoen 
Publishers, 1975 

3 William McKinley 
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همه، الکساندر برکمن )ساشا( ای از رهبران جنبش، بیش از این ترور فردی از جانب پاره

دشمن واقعی »خصوص وقتی علیه فردی که اش از زندان، عمل ترور را بهبود. او در نامه

 خوانده« آموزشی»ضروری و بدون کیفیت مردم نباشد از لحاظ اجتماعی غیر «و فوری

 لبود. برای گلدمن این ارزیابی همان بود که موست علیه اقدام تروریستیِ ساشا چند سا

 ۹.است کرد ساشا را از دست دادهپیش طرح کرده بود. به قول خودش احساس می

 

 و نوگرایی در جنبش آنارشیسم زمین مادر یمجله
ناچار در نوعی محاق فرو رفت. اما منبع انرژی سال به دوجنبش آنارشیسم یکی

 ینه، خیلی زود به صح۹۱۱3رغم قانون ضد آنارشیستی پایان بود. او بهگلدمن بی

ها از آمریکا عمومی، و حمایت و بسیج امکانات برای متوقف ساختن اخراج آنارشیست

های لیبرال و چپ بازگشت، هرچند گاه سخنرانی، عمدتا  در جمع آمریکایی یو ارائه

کرد. عمومی، احساس خستگی می یخاطر افزایش شهرت و ضرورت حضور در عرصهبه

برای او تجدید انرژی و روحیه بود. خواست  ۹۱۱۸در  ۷،زمین مادر یآغاز انتشار نشریه

آنارشیستی، با کمک مالی جمع شده توسط یک  یدیرین او، یعنی انتشار یک نشریه

ود، شده بدریغ گلدمن برخوردار گروهِ تئاتر روسی که در بازدید از آمریکا از همراهی بی

حمه الزدر مقابل دریافتِ حق های او نیز از آن پس عمدتا انجام تحقق یافت. سخنرانیسر

خت. ها درآمیهزینه تأمینآوردن و سیاسی را با کار برای پول در بود، به عبارتِ دیگر کار

کرد کلام او خودش، احساس می یگفتهچند ویراستار نشریه دیگران بودند، اما بههر

ی نبود ا جایتنها ابزاری نبود که برای بیان افکارش در اختیار داشت، و صحنه تنه»دیگر 

 هایش و چاپکرد. نشریه جایی بود برای انتشار سخنرانیکه در آن احساس تعلق می

ای به جنبش در حقیقت نیز تولد نشریه جان تازه 3«یست.آلایدهجوانانِ  ادبیات و هنر

 گلدمن، یعنی توجه به مسائل --برانگیز و اختلاف --داد و آن را برمبنای بینش نوین 

 جنبش نیز تغییر یفرهنگی، سازمان داد. خاستگاه رادیکالِ کارگری اولیهاجتماعی و 

                                                      

۹ Emma Goldman, Living My Life, pp.323-25. 

۷ Mother Earth 

3 Emma Goldman, Living My Life, p. 377. 
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ا این هآنارشیست گرفت. بعضی ازمی ها و اقشار طبقه متوسط را دربرکرد و انواع حرفه

 دانستند. تحولات را مثبت نمی

سیاسی در جنبش کارگری و سایر  یآنارشیستی مبارزه یدراین دوران خاص، شیوه

های جتماعی نفوذ پیدا کرده و مشاجراتِ سیاسی میان سوسیالیستمبارزات ا

 رهبران آنارشیستِ  یالعمل خصمانهها بسیار حاد بود. عکسمارکسیست و آنارشیست

جمله یوهان موست به سفر و تور سخنرانی ادوارد اِولینگ و النور مارکس آمریکا، از آن

بارز استراتژی انقلابی این دو  که در بخش اول این نوشته از آن سخن رفت، تفاوت

بایست قبل از ورود به اش نوشت میداد: موست در روزنامهخوبی نشان میدیدگاه را به

شدند. از سوی دیگر، النور، به محض ورود به نیویورک در اولین آمریکا آن دو کشته می

 ماش به تشریح تفاوت بین آنارشیسم و سوسیالیسم پرداخت و ضمن محکوسخنرانی

فی ن کردن حکم دستگاه قضایی فاسد علیه هشت آنارشیستِ کارگری در شیکاگو، در

ندازند: یها ببه میان توده« بمب»سه نوع ها به شنوندگان توصیه کرد دیدگاه آنارشیست

  ۹.«تبلیغ، آموزش و تشکل»

های نظری و رفتاری و تفاوت ۹۱۱۸آزادی بِرکمن از زندان پس از چهارده سال در 

های جدایی، روابط گذشته را دچار شکاف و کشمکش کرد. بینش سال گلدمن در او با

معی عملِ ج ی ترور فردی تغییر کرده بود و او بیشتر برهای زندان دربارهبرکمن در سال

عنوان هدفِ فعالیت و تبلیغات آنارشیستی تأکید ها و کارگران بهاتحادیه با تکیه بر

یی هادانست. گلدمن و آنارشیستجنبش کارگری می داشت. او آنارشیسم را جناح چپ

شتند. پندااندیشیدند، آن را رادیکالیسم فرهنگی، اجتماعی و جنسی میکه مانند او می

ت سر گرفید، برکمن همکاری با گلدمن را ازبا این حال، پس از یک دوره افسردگی شد

شن ساختن خاکسترِ دار ویراستاری نشریه شد. آن دو تلاشی ناموفق برای روو عهده

عشق گذشته کردند. اما غیبت مداوم گلدمن از نیویورک برای سخنرانی و تبلیغ مجله، 

عشقی آن دو در بازگشتِ گلدمن از  یها کار خود را کرد و رابطهو تفاوت بینشِی آن

جوانِ آنارشیست خاتمه کمن با یک زن فعال نوبر یاش، و اطلاع از رابطهیکی ازسفرهای

                                                      

۹ Yvonne Kapp, Eleanor Mark, New York: Pantheon Books,1972, 
Vol. 2, p. 153 
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رفیقانه و همراهی سیاسی آنها درآمریکا، در روند استرداد به  یا این حال رابطهیافت. ب

روسیه، و در تبعید پس از مراجعت از روسیه، تا خودکشی برکمن در جنوب فرانسه در 

ها و باورهای توانست انتخابتنها کسی بود که می ادامه یافت. برکمن ظاهرا  ۹۱3۸

 العمل شدید او مواجه شود. که با عکسآندهد، بی سیاسی اِما گلدمن را مورد انتقاد قرار

 تی آنارشیستی و تجدید حیاهاهای نخستین قرن بیستم دوران احیای فعالیتسال

ی هر اروپا و اتحادیخصوص د، به«سندیکالیسم-آنارکو»ای انقلابی نبش اتحادیهج

نیز بخش  ۷ی زنانأجنبش حق ر ۹در آمریکا بود. IWW، «کارگران صنعتی جهان»

ی ها در ایالات متحده و انگلستان بود. رابطهمهمی از زندگی سیاسی چپ و سانتریست

 مهمی متشکل از رهبران یای بود. او در کنگرهپیچیده یگلدمن با این دو جنبش رابطه

ای گذرا به نارشیست در آمستردام شرکت جست، اما در کنفرانس جز اشارهآ یپُرآوازه

 مورد نظرش را به بحث یبحثی را مطرح نکرد و نتوانست مسئله« فرودستی جنسی»

 نویسان گلدمن، اِلیس ِوکسلر این است کهنامهجدی تبدیل کند. ارزیابی یکی از زندگی

 یدر موقعیت اما گلدمن برای ارائه در کنفرانسی که در تسلط مردان بود، زنی حتی

ر تمسائل زنان در تنگنا قرار داشت و ناچار تعریفِ مردانه از این که کدام مسائل مهم

اش کرد اما رابطهها در آمریکا نیز حمایت میگلدمن از سندیکالیست 3است را پذیرفت.

بپیوندند،  IWWبه ها اگر با آنان تنها حمایت از دور بود. او نگران بود که آنارشیست

که در فرانسه چنین شده بود. از سوی دیگر، تعهد گذارند، چنانآنارشیسم را کنار می

شد که او به نع از آن میجنسی، ما یخصوص در عرصهعمیق او به آزادیِ زنان، به

ا گلدمن ب یکار، بپیوندد. اما رابطه یانحصاری به عرصه ای با توجهی مردانهاتحادیه

روشنی خصمانه بود. باور او این ی زنان، بهأخصوص با جنبش حق رهنان و بجنبش ز

گرا و نسبت به متوسط، اخلاق یبود که جنبش زنان در ایالات متحده، جنبش طبقه

کردند. در ی، وقت خود را تلف میأآمیز بود، و فعالان جنبش حق رکارگران خصومت

ممکن است مرا دشمن زن بدانند. اما اگر بتوانم نورِ »باره گفت یک سخنرانی در این

                                                      

۹ Industrial Workers of the World 

۷ Suffrage movement 

3 Wexler, p. 138 
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ل کرد که پیشرفت، آزادی و استقلاتأکید می« حقیقت را به آنان بنمایانم، اشکال ندارد.

دست خودشان ممکن است و برای تحقق این هدف باید ابراز شخصیت کنند، زنان به

هیچ کس را دارای حق بر بدن خود جنسی را رد کنند؛  یعنوان ابژهموجودیت خود به

ند، کس نباشهیچ یدار شدن، جز به خواست خود استنکاف کنند؛ و بندهندانند؛ از بچه

ی است که زنان أنه خدا، نه دولت، نه جامعه، نه خانواده. تنها این امر و نه گرفتن حق ر

  ۹ند.کمی عشق، صلح و تعادل تبدیل تأمینترین نیروی بشری برای را آزاد و به مهم

 مانند تر،های جوانآنارشیست یدرگذشت یوهان موست که راه را برای اتوریته

و  هایمداوم مطبوعات از سخنران یهاگزارش و بود، گشوده برکمن و گلدمن

رهبر مهم  کیعنوان شهرت او به شیبه افزا زین سیگلدمن با پل یهایریدرگ

گاه هزاران نفر با  کایاو در آمر یسراسر یهایافزوده بود. در سخنران هاستیآنارش

هرت محصول ش تیمحبوب نیکه ا میریاگر بپذ ی. حتافتندییحضور م هیپرداخت ورود

 یغاتیتبل کیتکن ای ،«کایآمر دنتیهوادار عشق آزاد و بمب و قاتل پرز»عنوان بد او به

 اشیباورها یدر تبلیغ گسترده« آنارشیست یملکه»موفقیت این  ۷برنامه بود، رانیمد

ور و ش کرد،یمجله م غیتبل یکه برا یدائم یحال سفرها نیانکار کرد. با ا توانیرا نم

 در گاه و هتل اقات ییکه به محض خروج از سالن، در تنها هایسخنران جانیه

 اشییاحساس تنها یچهل سالگ یآستانه در کرد،یم دایپ خاتمه محل یهابازداشتگاه

 بر وستهیپ. گلدمن که دادینم نیبا برکمن، تسک یعشق یرابطه یرا پس از خاتمه

 کرد،یم دیتأک زنان حق نیتریاتیح نعنوابه شدن،داشته دوست و داشتن دوست

 طیشرا نیا در درست. بود عشق یتمنا در و شده غیدر او از حق نیا کردیم احساس

او زد و  یرا آغاز کرد که مانند صاعقه به زندگ یدیجد یعشق یرابطه که بود یروح

  ، عواطف او را در کنترل خود گرفت.۹۱۹۱تا  ۹۱۱۱سال، از  ۹۱

                                                      

۹ Serena Falk, p.82 

۷Alice Wexler, p. 166  
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 ناپذیرعشق آزاد و تضادهای چاره

تر بود. او پزشک سال از گلدمن جوان ۹۱و  سیمامردی خوش ۹،بِن رایتمان

 یفقر، بدون پدر، در محله ییافتههای مقاربتی، پرورشمتخصص زنان و بیماری

 دوشان، زندانیان سابق، بیکاران، ازبهها در شیکاگو، و حامی خانهپوستان و ایرلندیسیاه

های دولتی بود. ضیافتی که او برای این افراد در سالن ن خوابگاهاخانه گریختگان و ساکن

ز اش اوردنهای لوکس شیکاگو برای جلب توجه جامعه داده بود و کتک خیکی از هتل

پلیس در راهپیمایی بیکاران، او را در مرکز سیاست شیکاگو قرار داده بود. گلدمن، که 

علت مخالفت پلیس با مشکل پیدا کردن جا برای سخنرانی مواجه بهدر سفر شیکاگو، 

د، و دوشان استقبال کرهببود، از پیشنهادِ رایتمن برای سخنرانی در سالن ضیافت خانه

ی عاشقانه حال انجام نشد اما رابطههرکیِ این دو فراهم آمد. سخنرانی بهنزدی یزمینه

تمنای شدیدی برای »غاز شده بود. گلدمن در خاطرات خود نوشت: آآن دو  یمسئلهپر

و خود گرفته بود. به ا ینوازش مردی که در شیکاگو با او آشنا شده بودم مرا زیر سلطه

 توانستمدچار یک مقاومت درونی شدم که نه می نوشتم نزد من بیاید. اما وقتی آمد،

  ۷«آن را توضیح دهم و نه بر آن غلبه کنم.

نزدیک بودن به گلدمن، دستیار او برای ترتیب دادن سفرها،  یبِن به زودی به بهانه

ها، انجام تبلیغات، فروش نشریات و هر کار کوچک و بزرگ دیگری ریزی سخنرانیبرنامه

س درگیر یا با پلی« قانونیی غیرهاگردهمایی»اتهام برگزاری  شد. بارها هر دو به

 های بِن درکرد. کمکها را دریافت میصدی از عواید این فعالیتبازداشت شدند. بِن در

اق هتلی پناه اتهایی که دزدانه به سفرهای سیاسی گلدمن و عشق ورزی او در شب

فرِ تبدیل شد. اغلب پس از هر س ناپذیربردند، برای گلدمن به نیازی شدید و کنترلمی

سخنرانی، بِن به شیکاگو نزد مادرش، که سخت به او وابسته بود، و اِما به نیویورک 

تابی های سرشار از ابراز عشق، شِکوه از دوری، تمنای جنسی و بیگشتند. اما نامهبازمی

.ِ بن در دادیوند میپرده، آن دو را به یکدیگر پبرای نوازش جسم یکدیگر با بیانی بی

اش را ربوده بود. به ای را بیدار کرده بود که به معنی واقعی عقلگلدمن انرژی جنسی

                                                      

۹ Ben Lewis Reitman 

۷ Emma Goldman, Living my Life, p. 420 
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شد قلبش تند بزند اما مغزش های بِن مثل افیون بود که سبب میخودش نامه یگفته

عشق،  ای...تو درهای زندان زنانگی مرا گشوده»برد. به او نوشته بود: را به خواب می

بَرَد های خانوادگی، نیروی همبستگی برای کسی که در بیابانی برهوت به سر میتگیبس

ای است که عطش او را سیراب خورد؟ ذهن او تنها معطوف به چشمهبه چه دردی می

و به معشوق بیانگر چنان های اپذیری خود آگاه بود، نامهگلدمن به آسیب ۹«کند.می

اش به نوعی دست به نامهندگیی بود، که در زامنی عاطفی، تزلزل و ضعفاحساس نا

داری کند: ها تا مرگ او خوداز انتشارنامه سانسوری زد. از بِن نیز خواسته بود کهخود

لابِی ، انق'اما گلدمن'شود که من، زده میاگر روزی این مکاتبات انتشار یابد، جهان بهت»

شتی بوده، مانند کاپیتان یک ک هاباک که کارش سرپیچی از قوانین و سنتنیرومند و بی

در توجیه این  ۷«شدن در مقابله با امواج خروشان درمانده بوده است.در حال غرق

کاری نوشته بود، از این وحشت داشت که دیگران آنچه را که برای آنها عزیز بوده پنهان

 درک نکنند و برآن تف کنند. 

و برای گلدمن از نظر روانی آفرین تنش، اضطرابپُرای حال، این رابطهاینبا 

خصوص ساشا که مورد احترام برنده بود. نخست آن که رفقای آنارشیست او، بهتحلیل

دانستند و غیرخودی تلقی و اعتماد کامل گلدمن بود، بِن را آنارشیست واقعی نمی

های مشغول بود، ساشا گاه از انتشار نوشتهمادر زمینکردند. حتی وقتی او در دفتر می

 ،ها، ازجمله اقدام به خشونتهای بِن در بعضی زمینهکرد. دوم، دیدگاهخودداری می او

سان نبود. او مذهبی بود و ن جمله با بسیاری باورهای گلدمن یکآها، از با آنارشیست

 کرد و خیلی صریحهای مسیح در مورد اجتناب از خشونت استناد میکرات به گفتهبه

ین تواند با خشونت از پایبالا ]دولت[ موافق نیست چگونه میگفت اگر با خشونت از می

د کرهای گلدمن انتقاد میموافق باشد. نیز در مواردی از شنوندگانِ یهودی سخنرانی

ستیز که فقط به بهبود شرایط یهودیان علاقمندند و بقیه به جهنم. گلدمن او را یهودی

اهم ای جز بستم چارهان یک اقلیت تحتعنوکرد که یهودیان، بهخواند و استدلال میمی

                                                      

۹ Candace Falk, p. 4  

 همان ص. 3 ۷
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اش شدهباطی نهادیضانهم چسبیدن ندارند. از آن بدتر، بِن با توجه به بیبودن و به

های خود و مادرش را پزشکی هزینه یقادر نبود با نگاه داشتن مطب از طریق حرفه

خودش، از کرد. اما به اعتراف کند و عملا با امکانات مالی گلدمن زندگی می تأمین

 ها وحسابکاری صورتمالی و دست یاستفادهاش با گلدمن به سوءبتدای آشناییا

های بندوباری جنسی بِن بود. او گاهی زنتر، بیدزدی پول دست زده بود. از همه بد

 جنسی موقتی یکرد و با آنان رابطهمورد نظرش را در محل سخنرانی گلدمن نشان می

ات عنوان محل ملاقبرد که او و گلدمن بهاقی میاتقات حتی به کرد و بعضی اوبرقرار می

اخلاقی و دس داشت. این بیشان اجاره کرده بودند و برای گلدمن نوعی تقمخفی

 یرابطه ،داد. زیرا تعهد او به عشق آزادوباری جنسی سخت گلدمن را آزار میبندبی

بارِی بندوو ازدواج بود، نه بیهمسری تک یجنسی آزادانه، با صداقت، خارج از محدوده

سان روحی بین دو ان یکارانه، دزدکی و با هر که پیش آید. اولی را مبتنی بر رابطهپنهان

نار این مسائل ک یحال گلدمن با همهاینیکی صرف. بافیز یدانست و دومی را رابطهمی

 توانست از او دست بشوید.کرد، اما نمیآمد. به بِن اعتراض میمی

ول ی که به تحبسیاری از زنان مستقل و نیرومند دگی اِما گلدمن همانند زندگیزن

های سیاسی با احساسات و اجتماعی متعهدند، با کشمکش درونی، و ناسازگاریِ ایده

رابطه با  خصوص درنیازهای فردی همراه بود. او به دوگانگیِ عواطف و رفتارهایش به

اش بود، و گاه او را از زندگیِ منطبق با اصول ز زمانها ترعشق آزاد، که بسیار پیش یایده

کرد، اما رفتار داشت، آگاه بود. او عشق آزاد را به دیگران توصیه میاش بازمیفکری

کردند، او را سرشار از خشم، افسردگی قرار میها رابطه برکه با دیگر زن اشمردان زندگی

ما گلدمن به عشق و داشتن مردی در کرد. شاید بتوان گفت نیاز شدید اِو تلخی می

 آور زندگی این زنِ نیرومند بود. های دردوان معشوق، یکی از تناقضعنکنارش به

 اش با بن رایتمان بود. اماوفانیت یپذیری و ناامنی عاطفیِ گلدمن رابطهاوج آسیب

خطر  ازآموزی و اجتناب ش نیز نشانی از تجربهاهای آخر زندگیهای او دردههانتخاب

کردن در انتخاب معشوق نداشت. در مدت اقامت در کانادا در دوران تبعید نیز در 

قرار  ۹اش، لئون مالمددیگری با یکی از حامیانِ گذشته یعشقی پُرمسئله یرابطه

                                                      

۹ Leon Malmed 
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سره کنار گذاشت. همسر و فرزند معشوق را یک یگرفت، و تعقل، احتیاط و ملاحظه

و معشوقِ کسی بودن بود، چندان دور از حقیقت نبود. این گفته که گلدمن عاشقِ عشق 

شعاع »که گلدمن او را  ۹های تبعید در سوئد، با آرتور سوونسُن،درآغازِ سال او یرابطه

 یتر بود؛ یا رابطهخواند، و بیش از بیست سال از او جوانمی« طفل»خود، یا « آفتاب

سنی داشت  یسال با او فاصله۹۱و هل بود أکه مت ۷،هاینرعشقی با جوان دیگری، فرانک

های دیگری از روابط گلدمن با ، نمونه۹۱3۴اش در آمریکا در ماههدر اقامت سه

تر بودند. شاید این ها از او جواناش سالهای متعددش بود. بیشتر مردان زندگیمعشوق

دی، اها طی قرون متماو به نداشتن حقی بود که معتقد بود سنت یالعمل لجوجانهعکس

مردان  تر بهوردن عشق از زنی بسیار جوانآدستبه عدالتیِ ظالمانه، برای مطالبه وبا بی

نفس گلدمن نسبت این روابط اما در کاهشِ اعتمادبه 3اند.اند، اما از زنان دریغ کردهداده

اناِت امک تأثیر نبود؛ گاه از نظر مالی )در مورد سوونسُن( نیزو وضعش بی به ظاهر و سر

داد، و از آنجا که در هر رابطه، گلدمن او در تبعید را به هدر می یدست آمدههزحمت ببه

 خودش یداد. به گفتهشدگی میزد، به او احساس رهان را رقم میپایا ینبود که نقطه

عشقی و خصوصی از ]او[  یاحساس تنهایی و حسرت این که کسی دریک رابطه»

  ۴شد که به معشوق بچسبد.سبب می« مراقبت کند

آنچه در خور توجه است این است که هیچ یک از روابط عاشقانه، گلدمن  ،حالاینبا

داد. در ها را کاهش نمیداشت یا آناش بازنمیهای سیاسی و نوشتاریرا از فعالیت

 وفانِ تها روش او برای چیره شدن بر اندوهِ سکون پس از هر حقیقت افزایش این فعالیت

 عشقی بود. 

های اساسی های اول، تفاوتهرحال با کاهش هیجان عشقی و شور و حرارت سالبه

 یگلدمن با حملهتر شد. پس از سفری که در آن سخنرانی دهندهبین او و رایتمن آزار

                                                      

۹ Arthur Swenson 

۷ Frank Heiner 

3 Candace Falk, pp. 200-01 

۴ Emma Goldman, Living My Life, pp.942-44. 
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مر برخورد کرد، و این اشده به خشونت کشیده شد، بِن با ترس و بُزدلی با آن افراد اجیر

، اش نیز تأثیر جدی گذاشت. به گلدمن نوشتنفسِ بِن و حتی توانایی جنسیبهبر اعتماد

زل ام تنظرف چند ماه سه واقعیت وحشتناک بر من آشکار شده، یک، توانایی جنسی»

 یاین نامه پاسخ به ابرازِ علاقه ۹«دوم، من یک بزدل هستم؛ و سوم من حسودم...یافته؛ 

های عاشقانه از نگاریگلدمن به ورود به رابطه با شخص دیگری بود. با این حال نامه

حق انتخاب زن به پذیرش یا ردِ مادر شدن و  یشان در مسئلهسو و کار مشترکیک

تبلیغ به سود پیشگیری از بارداری، که در آن ایام در آمریکا ممنوع بود، ادامه داشت. 

ه کشید؛ و از نیازش ببِن بیش از پیش نظرات سیاسی گلدمن را آشکارا به چالش می

دختری داشت گفت. )او از همسر اول ثبات خانوادگی و تمایل به پدر شدن سخن می

تری عشقی جدی یکه او را رها کرده بود(. از کار در دفتر مجله نیز کنار کشید و رابطه

های اِما های تبلیغی و سخنرانیبا یک فعال کارگری برقرار کرد. این درست اوج فعالیت

ی حق زنان به پیشگیری از بارداری ، درباره۹۱۹۸گلدمن در شرق و غرب آمریکا در 

شان که زنان نباید مجبور باشند همیشه دهانبازداشت او، به اتهام گفتن اینبود که به 

روز  چند ،دارند، انجامید. رایتمن نیز به اتهام همکاری با اوشان را باز نگهمرا بسته و رحِ

بازداشت شد. هرچند این وقایع توجه جامعه را بیشتر به آرمان آنها جلب کرد، اما  بعد

 یتر و مشکلات رابطههای گلدمن از ترس پلیس، کمرانیتعداد شنوندگان سخن

 شان نیز بیشتر شد. عاطفی

 او در یعمده یای بود. تکیهکنندهدر زندگی اِما گلدمن سال تعیین ۹۱۹۱سال 

 میلیتاریسم و سربازگیری کار تبلیغ و ترویج سیاسی، پیشگیری از بارداری، خطر

خواست به در روسیه بود. مییالیستی اجباری، و جلب حمایت برای انقلاب سوس

انقلابی برود و در بازسازی کشورِ مادر شرکت کند. اما از وحشت این که  یروسیه

ری نه به سربازگیی هاتحادی»اش به آمریکا دچار مشکل شود، در آمریکا ماند و بازگشت

کو ایجاد نسیسرا در سانفرا« یسممیلیتار-ضد یاتحادیه» را پایه نهاد. ساشا نیز« اجباری

اعتراضات  اریزکرد، اما با افزایش فشار پلیس به نیویورک بازگشت. انتشار مقالات و برگ

یه توطئه عل»دو به اتهام ی، سرانجام به دستگیری هرگیرسربازجمعی در برابر دفاترِ 

                                                      

۹Candace Falk, p. 105 نامه »بن« به »اما« از مجموعهی دانشگاه ایلینوی نقل 
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 اسناد و مکاتباتِ آن یانجامید. به دفتر مجله نیز حمله شد و همه« نویسی سربازینام

اش غارت شد. غیبت بِن راتمن که درست در این دوران در شیکاگو در کنارِ همسرِ حامله

آور بود. کودکی که سیس مطب خود بود، برای اِما فاجعهأبرد و در تدارک تبه سر می

 اش با رایتمن بود.قرار بود زاده شود، همچون حکمِ قطعی پایان رابطه

تهدیدی که متوجه او و رفقای  سال داشت، ۴۱این هنگام گلدمن در اِما 

ش خواهیِ پیترقی های مدنی و لِیبرالِیسم ود بسیار جدی بود. آزادیشاش آنارشیست

 یجنگ، جای خود را به پشتیبانِی غیرانتقادی از آمادگی جنگی داده و همه از

را به یک بولتن نیز جای خود مادرزمین  یکرد. مجلهخواهان را تهدید میآزادی

زمینی داده بود. گلدمن و بِرکمن که پس از چندی آزاد شده بودند، در انتظار زیر

نویسی و حمایت از محاکمه و تحت نظر بودند. با این حال گلدمن سخنرانی و مقاله

ت ود. آن دو، با ردِ درخواسسر گرفته با که در زندان نیز ادامه داشت ازانقلاب بلشویکی ر

حکم زندان برای گذراندن دو سال  ۹۱۹۱ماه فوریه  عالی، دردیوان ن در نظرشاتجدید

مصوب کنگره ( خود را به ۹۱۹۱آنارشیستی اکتبر اساس قانون ضدو اخراج از آمریکا )بر

 زندان معرفی کردند.

زاد شدند. آ حکم دو سال زندان و اخراج از آمریکا، موقتا وجود گلدمن و رایتمن با 

نظر سرباز زد و تنها تقاضا کرد به روسیه فرستاده شود. اما دیدساشا از درخواست تج

اش تلاش ناموفقی برای الغای حکم اخراج از کشوری که سخت گلدمن با کمکِ وکلای

نظر او، از دنبال کردنِ روند الغای حکم . با رد تقاضای تجدیدانجام داد داشتوست مید

دسامبر  ۷۹نفر دیگر در  ۷۴۱دو همراه با انجام آن ز زد تا با بِرکمن همراه شود. سرسربا

موم شده به امواج سپرده شدند. به روسیه، در یک کشتی قدیمیِ مهروبرای اعاده  ۹۱۹۱

دو مغز جنبش رادیکال و دو روشنفکرِ »تایمز گزارش خروج نیویورک ینشریه

رینِ دکتترین مبلغین و مجریان تندرو»را اعلام کرد؛ رییس پلیس آن دو را « گراآشوب

این ی هنامید، و ج. ادوارد. هوور ازجمله مقاماتِ پلیس بود که برای نظار« ویرانگری

 ۹اخراجِ تاریخی حضور داشت.

                                                      

۹ Alice Wexler, p.274 
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 در کشورِ مادر
برای گلدمن خروج اجباری از آمریکا، به سوی روسیه راهی در جهت عکس راهی 

 یاو را به روسیهحال « آمریکای تزاری»بود که سی سال پیش از آن پیموده بود. یعنی 

انقلابی، که هواداری از آن بخش مهمی از  یفرستاد. اما گلدمن در روسیهآزاد پس می

تر از دو سال اش در آمریکا بود، کمهای آخر اقامتهای تبلیغاتی او در سالسخنرانی

رغم استقبالِ گرم مردم و دولت به ،زدگی گلدمن از دولت بلشویکی روسیهدلدوام آورد. 

بدو ورود و پذیرایی سخاوتمندانه از او و الکساندر بِرکمن در هتل میهمانان خارجی،  در

با وجود مشکلات ناشی از جنگ، کمبود سوخت و مواد غذایی، محدودیت امکانات 

اصله بلاف های سفید، تقریبا امپریالیستی و حملات روس یمسکن و بهداشت، محاصره

با رفقای  وگوگفتاو و برکمن، و  یسفرها و ش بود. دو سال مطالعه، بازرسی و پژوه

 ها مردم را ازسرعت به این نتیجه رساند که بلشویکآنارشیست و مردم عادی، او را به

نی بود که انقلاب را به ثمر رسانده بودند. اها پر از مبارزصحنه حذف کرده بودند و زندان

اندازی در ، که پس از بمبتر از همه برای او هزاران زندانی آنارشیست بودندسخت

شان در پیروزی انقلاب، حزب کمونیست در مسکو، با وجود مشارکت فعالانه یجلسه

 دولت سوسیالیستی قرار گرفته بودند.  یهدف سرکوب گسترده

ه از ک یهای دیگرگلدمن به زبان روسی و ارتباطات گسترده با آنارشیست یاحاطه

رهبر  عنوانروسیه رفته بودند، و موقعیت خاص او به تمام دنیا برای کمک به انقلاب به

ی از توانست بسیارداد که میو مبلغ سرشناس آنارشیسم در آمریکا، به او موقعیتی می

 یها را نتیجهها مشاهدات گلدمن از نارساییآن یرهبران بلشویک را ملاقات کند. همه

دانستند. گلدمن از تی میهای نخست انقلاب و موقناپذیرِ سالهای چارهدشواری

ه شنود کدهد، پاسخ میهای او را با حوصله گوش میالکساندرا کولونتای که شکایت

و این که مشکلات در یک کشور « ای در تصویر انقلاب استهای تیرهها تنها لکهاین»

ند کمانده که تمام جهان علیه آن بسیج شده عجیب نیست. او گلدمن را دعوت میعقب

 ۹.زنان که در آمریکا تجربه آن را داشته بپیوندد یبه کار در عرصه« های بدفکر»ی به جا

عنوان یک فرد انقلابی قدیمی باید بداند که انقلاب گوید، بهماکسیم گورکی به او می

                                                      

۹ Emma Goldman, Living MY Life, pp.756-57. 
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فرهنگ که برای با مردمی بی»مانده، رحم است، و روسیه کشوری عقبامری خشن و بی

اند ها تجربه کردهائل نیستند و جز با زور و خشونت که قرنحیات و حقوق بشر احترام ق

ها را از لوناچارسکی، زینوویف، گلدمن مشابه این گفته ۹«ها را به پیش برد.توان آننمی

او را بیشتر در شنیدنِ چند و  یملاقات با لنین، نیز علاقه شنود. درو دیگران نیز می

یابد. لنین که متن دفاعیاتِ گلدمن می IWWچونِ جنبش کارگری در آمریکا و قدرت ِ

تحلیل منظم و شفاف از نظام »عنوان و برکمن در دادگاه را خوانده بود، آن را به

ها نتوانستند به هر قیمت کند که آنسف میأکند. اما ابراز تتحسین می« یدارسرمایه

د رفقای مبارزی ماننشده در آمریکا بمانند، چون این انقلاب در آمریکا بود که نیازمند 

این » گویدها بود. لنین در پاسخِ به پرسش برکمن درمورد زندانیان آنارشیست میآن

با این  ۷«ها.اند نه آنارشیستن مسلح در زندانااید، تنها سارقمزخرفات را از که شنیده

دهد که به این گیرد و قول میها را از آنها میکنفرانس آنارشیست یحال قطعنامه

 ند. شونیز معدودی از زندانیان آنارشیست آزاد می وضوع رسیدگی خواهد کرد و نهایتا م

گلدمن و برکمن را به مشارکت در ساختمان سوسیالیسم  ،رهبران بلشویک یهمه

انقلاب و  یها به روسیه با قصد ایجاد موزهخواندند. اما پس از سفر سراسری آنفرامی

دیدند. کننده، امکان پیشبردِ پروژه را نمیمنفی و دلسردانبانی از اطلاعات  بازگشت با

آورِ حزب کمونیست را و زندگی سیاسی خشک و رعب« تاریکی و نومیدی»ها تنها ان

که  نیز بوددر آمریکا داشت که در حقیقت گلدمن دلتنگِ زندگی و هویتی  3دیدند.می

سرکوب شدید اعتصاب  ۴.روسیه رنگ باخته است ی«فاجعه»ر دکرد احساس می

 عنوانشان بهبه آنان، و سرکوب خونین ۱«تکرونشتا»کارگران، پیوستن ملوانانِ 

                                                      

 همان، صص۴۱ -۱۴۷ ۹

 pp. 763-65 همان، صص ۷۱۸3-۱۸۱

3 Emma Goldman, My more Disillusionment in Russia, Garden City, 
New York: Doubleday, 1924. P. 128.  
۴ Emma Goldman, Living MY Life, p. 829 

۱ Kronstadt  
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انقلاب توسط دولت سوسیالیست، تصمیم به خروج از روسیه را قطعی کرد. تأکید ضد

د دوم که در حقیقت ، )و جلسر خوردگی من در روسیهگلدمن درجلد اول کتاب خود، 

این است که انقلاب و بلشویسم دو چیز مجزا  جلد اول است( بر ینشدههای منتشرفصل

شکیل که تعمیق در زندگی مردم روسیه داشت. حال آن یاز یکدیگر بودند. انقلاب ریشه

حقق یک حزب سیاسی با توسل به خشونت مای بود که دولت کمونیستی پروژه

امنیت آن، سازمان  یبوروکراسی حزب کمونیست و قدرت بدون منازعه ۹ساخت.

انقلاب تلقی آتش قرار دادن هر کس که ضد یجوخه در دستگیری و مقابل« چکا»

آمیزِ رهبران حزب، برای گلدمن بیان آشکارِ شکست شد، و امتیازهای تبعیضمی

های انقلاب بود. او نوشت که حرفی نیست که ترور و ویرانی بخشی از انقلاب است آرمان

اده کند. اما استفناپذیر میسی استفاده از خشونت را چارهو هر دگرگونیِ اجتماعی و سیا

عنوان دفاع چیزی است و تبدیِل ترور به یک اصل، نهادی کردن و ارتقای از خشونت به

سرانجام با استفاده از دعوتی  ۷اجتماعی، چیزی دیگر. یآن به امری حیاتی در مبارزه

ا من در معیت الکساندر برکمن بگلد ها در برلین،برای شرکت در کنفرانس آنارشیست

فت سخن گرنام انقلاب صورت میباید علیه جنایاتی که به»دلی گرفته با این فکر که 

ترک گفت. در قطاری که او را از مسکو انقلابی را  یروسیه ۹۱۷۹در دسامبر  3«بگوید

 مانند پایان تراژیک یک عشق بزرگ بود که انسان»کرد فکر کرد ترک روسیه دور می

، و آن را مشابه «چسبدها پس از آن که دیگر وجود ندارد، دو دستی به آن میمدت

  ۴های او دانست.ها و طرد کردنجدا شدن از بِن و بد رفتاری

های خطرناک، عنوان آنارشیستی او و برکمن، بهها و هشدارها دربارهوجود عکس

کرد. اِما ها دشوار میی آندر تمام مرزهای اروپا، یافتن کشوری برای سکونت را برا

گلدمن با کمک رفقای آنارشیست گاه در سوئد، گاه در انگلستان، گاه در آلمان و کانادا 
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های خود ادامه داد. در جنوب فرانسه به زندگی و فعالیت ۹،و سرانجام در سن تروپه

 ا گلدمنهای تبلیغاتی اِمها، و فعالیتها، سخنرانینوشته ها،ای از مصاحبهبخش عمده

اش در روسیه، علیه دولت بلشویک، اختصاص پس از ترک روسیه، به تجارب و مشاهدات

ز آن باره، ااش در اینهایش و مقالاتداشت. کمپین او علیه دولت انقلابی روسیه، کتاب

شدت مورد انتقادِ پشتیبانانِ انقلاب روسیه قرار گرفت. حتی جمله در نشریات آمریکا به

یز با کمپین او علیه روسیه موافق نبودند. هواداران دولت شوروی، ازجمله ساشا و بِن ن

چشمی به نرم کردن دل اش، معتقد بودند او با این کار گوشهبعضی از دوستان سابق

بازگشت به این کشور را دارد. در حقیقت نیز او  یمقامات آمریکایی برای کسب اجازه

اش برای بازگشت به آمریکا دست ن قدرتمندتا پایان عمر از تلاش و توسل به دوستا

بازگشت به کشور را نیافت. اما  ی، اجازه۹۱3۴ماهه در نکشید، اما جز یک اقامت سه

تورنتو، اجازه یافت  در۹۱۴۱ماه مه  اش درجان او بود که پس از درگذشتبدنِ بی نهایتا 

 ود. و، به خاک سپرده شگتا در قبرستان والدهایم در شیکااش باز گردد به میهن انتخابی

های گوناگون زندگی او را در نظر داشت. باید جنبهی اِما گلدمن میدر داوری درباره

 یاند و بعضبودن افکار اِما گلدمن سخن گفته« درهم و برهم»گران از بعضی پژوهش

دانستند، که قادر به انتقاد پسند و عاشقِ توجه میدیگر شخص گلدمن را متظاهر، خود

های ه ایدهاش نبود. تنها به دیگران انتقاد داشت کهایی رفتارها و انتخابخود درباره از

نسانی ا اکردند. تروتسکی گلدمن رشرط او به آزادی را درک نمیقیدومتعالی و تعهد بی

 یبندی کردن کار کروپوتکین، نیچه و ایبسن، فلسفههمفردگرا خواند که با سر

 ۷انقلابی بود.یش غیرهاهای انقلابی داشت، اما راهت که هدفخود را ساخ ی«قهرمانانه»

  3 اند.عمومی تأکید کرده یدیگران بر نقش او در تحولِ درکِ سکس درعرصه

                                                      

۹ St. Tropez 

هوشنگ وزیری، تهران، شرکت سهامی انتشارات  یترجمه های روزانه،لئو تروتسکی، یادداشت۷ 
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3 Clare Hemmings, Feminist Review, London, Vol 117, Issue 1, Nov. 
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ما گلدمن با بسیاری از زنان مستقل و متعهد به تحولات اجتماعی، در این تمایز اِ

کرد، بلکه ارضای این نمیتنها نیازهای عاطفی و جنسی خود را فراموش بود که او نه

این دلیل اصلی بدبختی ]او[ پس از »دانست. هرچند آگاه بود که نیازها را حق خود می

دانست و گلدمن استقلال را برای زنان ضرورتی حیاتی می ۹«ترک آمریکا بوده است.

مختاری گویِ استقلال و آزادی فردی و خودال خواست زندگیِ خصوصی خودش نیزمی

عکاس آرمان سیاسی آنارشیسم باشد. پرسش این است که این خواست برای زنان و ان

زنی که در برابر سرکوب سیاسی و تعقیب مداوم پلیس، سرکش، جسور و نترس ، اما 

 پذیر، نیازمند، متزلزل، وآسیب -جز در رابطه با الکساندر برکمن -در روابط عشقی 

 ت. گیری بود، تا چه حد تحقق یافدرمانده از تصمیم
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