
Iranian Council For 
Defending The Truth

ICDT.iR

گزارش

مجمع ایرانی دفاع از حقیقت

شکاف های آمریکا

حقوق هم جنس گرایی

12





مقدمه
یافته ها

تحوالت اجتماعی-سیاسی جامعه ی همجنسگرایان در آمریکا

نقش قوانین و نهاد های قانون گذار و حقوقی برای هم جنس گرایان

برخی از پرونده های مشهور و تأثیرگذار

سازمان های مخالف و موافق همجنسگرایی در جامعه ی آمریکا

1

2

12

13

14

15

فهرست



Iranian Council For 
Defending The Truth



مقدمه

1



گزارش مجمع ایرانی دفاع از حقیقت6

شکاف های آمریکا     

همجنسـگرایی در جامعـه ی آمریـکا، رویکردی متعارض بـا مفاهیم مذهبی و هویتی دارد. اما نظام لیبرال دموکراسـی 
بـرای نمایـش ادعـای خـود تـاش می کند بـا حربه هـای مختلف و حتـی در تقابـل با ریشـه های مذهبـی و هویتی 
گفتمـان همجنسـگرایی را حمایـت کنـد. حضور همجنسـگرایان در صحنـه ی اجتماعی و سیاسـی و حمایت بی دریغ 
نظـام سیاسـی از آن هـا بـه چالشـی اجتماعـی تبدیل شـده کـه نتیجـه ی آن تقویـت دوقطبی هـا و تعارضـات در 
جامعـه ی آمریـکا اسـت. در بررسـی های انجام شـده تقریبـًا ۳٫۸ درصـد از آمریکایی هـا خـود را هم جنس گـرا، لزبین 
یـا دوجنس گـرا معرفـی می کننـد . تأثیرگذاری ایـن بخش از جامعـه در فرآیندهـای اجتماعی و سیاسـی در آمریکا و 
تـاش آن هـا در کنـار حمایت هـای گسـترده ی حاکمیت، همجنسـگرایان را بـه اقلیتـی تأثیرگذار تبدیل کرده اسـت.

مقدمه
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شکاف های آمریکا     

اپیدمـی ایـدز یکـی از مهم تریـن وقایعـی بود کـه توجه 
جامعـه ی آمریـکا را به پدیـده ی همجنسـگرایان بیش از 
هرزمانـی جلب کـرد. از آن زمـان این اقلیت بـا حامیان 
و مخالفـان جـدی در صحنه ی سیاسـی-اجتماعی روبه رو 
شـدند. ازایـن رو شـیوع ایـدز در زمـان دولـت »ریـگان« 
برانگیخـت. گسـترش  را  به شـدت احساسـات عمومـی 
اعتراضـی  تظاهـرات  آن  بـه  بی توجهـی  و  بیمـاری 
داشـت.  پـی  در  هم جنس گرایـان  توسـط  را  متعـددی 
قـرار  تحت فشـار  بـرای  واشـنگتن  در  بـزرگ  شـهرهای 
دادن دولـت ریـگان در اتخـاذ سیاسـت های حمایتـی 
بـرای درمـان بیمـاران ایـدز و پوشـش بیمـه ی درمان و 
دارو، خواسـته های اصلـی همجنسـگرایان در آن زمـان 
بـود. در پـی ایـن اعتراضـات، داروهایـی بـرای کنتـرل 
بیمـاری توزیـع شـد و نـرخ مرگ ومیـر ناشـی از ایـدز را 
کاهـش داد، امـا بـرای اعضـای جامعـه هم جنس گرایان 
مشـخص شـد کـه آن هـا بایـد بـرای رسـیدن حقـوق 
خـود هم صـدا و سـازمان دهی باشـند تـا دولـت را برای 
مبـارزه بـا آنچـه آن هـا تبعیـض علیـه گرایـش جنسـی 
می دانسـتند، ترغیـب کننـد. در سـوی دیگـر، بخشـی از 
جامعـه به دالیل متعـدد ازجمله باورهای مذهبی سـعی 
در کنتـرل حضـور همجنسـگرایان در جامعه داشـتند. هر 
دو طـرف در ایـن تقابـل بـه دنبـال تعریـف پارامترهـای 
اخاقـی و حقوقـی، بحـث دربـاره ی تفاوت هـای کلیدی 

در سیاسـت ها بودنـد. 

بـا توجه به تعصبـات مذهبی در بیـن جمهوری خواهان، 
همجنسـگرایان در آمریکا بیشـتر بـه دموکرات ها گرایش 
دارنـد. در روزهـای آغازیـن دولـت »کلینتـون« موضـوع 
قـرار  آمریـکا  مسـائل  مقـدم  خـط  در  همجنسـگرایان 

تحوالت اجتماعی-سیاسی جامعه ی 
همجنسگرایان در آمریکا

داشـت. یکی از اولیـن اقدامات رئیس جمهـور )کلینتون( 
این بود که در کشـور سیاسـت »نپرس، نگو« را اجرا کرد؛ 
امـا دسـتورالعمل »کلینتـون« در مـورد هم جنس گرایـان 
بـا مفاهیـم بنیادیـن نظامـی و اساسـنامه ی کتابچـه ی 
راهنمـای ارتـش آمریـکا مغایـرت داشـت. در کتابچـه ی 
خط مشـی نظامـی، هـر فـردی را کـه »میـل و یـا قصـد 
در  از خدمـت  دارد«،  را  اعمـال هم جنس گرایـی  انجـام 
نیروهـای مسـلح منـع می کـرد. همجنسـگرایی خطـری 
روحیـه ی  بـاالی  اسـتانداردهای  بـرای  غیرقابل قبـول 

نظامـی، نظـم و انسـجام یگان هـای ارتـش بـود. 
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قانونـی  دربـاره ی  به ویـژه  برابـر«  شـهروندی  »حقـوق 
شـدن ازدواج یکـی از جنجالی تریـن موضوعـات حقوقی 
همجنسـگرایان در جامعـه ی آمریکا اسـت. لغـو برخی از 
احـکام صـادره در ایالت هـا و یـا تصویب برخـی قوانین 
ایالت هـا نوعـی موتـور محـرک بـرای واکنش هـای  در 
مدنـی همجنسـگرایان بـود. ازایـن رو پیـروزی در دادگاه 
»کلـرادو« بـرای حقـوق هم جنس گرایان در سـال ۲۰۰۳ و 
لغـو حکم پرونـده ی تاریخـی »الرنس«، موفقیـت بزرگی 
بـود. در پرونـده ی »الرنـس«، دادگاه اعام کـرد که قانون 
جورجیـا )حکـم اولیـه( حـق اساسـی حریـم خصوصی را 
نقـض کـرده و زمینـه را بـرای بسـیاری از ایالت هـا کـه 
می کنـد.  فراهـم  می گیرنـد،  نادیـده  را  لـواط  قوانیـن 
تصمیـم دادگاه سـیگنالی بـود بـرای بیان اینکـه گرایش 

جنسـی نبایـد موضـوع مقـررات دولتی باشـد. 

رای دادگاه ایالتـی »ماساچوسـت« مبنی بـر قانونی بودن 
ازدواج همجنسـگرایان در ایـن ایالـت یکـی از مهم ترین 
پیروزی هـای همجنسـگرایان بـرای رسـیدن بـه »حقـوق 
مدنـی برابر« در جامعـه ی آمریکا بـود. به هرحال باوجود 
عقب نشـینی در کنگـره و دادگاه هـا، هم جنس گرایـان در 
سـال ۲۰۰۳ زمانی کـه دادگاه عالی قضایی ماساچوسـت 
بـه حمایـت از ازدواج هم جنس گرایـان به عنوان یک حق 
مدنـی رأی داد، بـه پیـروزی بی سـابقه ای در دادگاه هـای 
آمریـکا دسـت یافتنـد. در واکنـش بـه تصمیـم دادگاه 
»ماساچوسـت« مبنـی بـر آزادی ازدواج همجنسـگرایان، 
رئیس جمهـور »جـورج دبلیو بـوش«، برای اصـاح قانون 
اساسـی کـه ازدواج هم جنس گرایـان را ممنـوع می کرد و 
بـرای دفاع از ازدواج سـنتی، تاش گسـترده ای را صورت 
داد. در آن زمان، بسـیاری از ایالت ها به سـرعت قوانینی 

نقش قوانین و نهاد های قانون گذار و 
حقوقی برای هم جنس گرایان

تصویـب  هم جنس گرایـان  ازدواج  ممنوعیـت  بـرای  را 
کردنـد . بعـد از حکـم دادگاه »ماساچوسـت« موضـوع 
حقـوق هم جنس گرایـان به چالشـی جدی تبدیل شـد و 
از یـک مطالبـه ی گروهـی در جامعـه بـه اختافی جدی 
درحالی کـه  همچنیـن  شـد.  تبدیـل  ایالت هـا  بیـن  در 
جنبش همجنسـگرایی خواسـتار عدم تبعیـض در تمامی 
حکـم  و  هم جنس گرایـان  ازدواج  موضـوع  بـود،  امـور 
به شـدت  را  عمومـی  افـکار  ماساچوسـت  عالـی  دادگاه 
برانگیخـت. ایـن اقـدام موجـب شـد گروه هـای ذینفـع 
متعـددی از هـر دو طـرف مناظراتـی را صـورت دهنـد و 
اسـتدالل های اخاقـی، اجتماعـی و مذهبـی، دربـاره ی 

موضـوع همجنسـگرایی را بررسـی کنند.

هم جنس گرایـان  ازدواج  تائیـد  از  بعـد  ادامـه  در 
کانکتیـکات،  ماننـد  دیگـر  ایالت هـای  کالیفرنیـا،  در 
ورمونـت، آیـووا، میـن و نیوهمپشـایر قوانیـن ازدواج 
تائیـد  مدنـی  حـق  یـک  به عنـوان  را  هم جنس گرایـان 
ازدواج هم جنس گرایـان  بااین حـال، طرفـداران  کردنـد. 
نیوجرسـی  و  نیویـورک  در  جدیـدی  شکسـت های  بـا 
پیشـبرد  از  قانون گـذاران  کـه  جایـی  شـدند،  مواجـه 
الیحه هایـی کـه حـق ازدواج هم جنس گرایـان را تائیـد 

کردنـد. خـودداری  می کـرد، 

 در سـال ۱۹۹۶ زمانـی کـه کنگـره تحت سـلطه جمهوری 
خواهـان بـود، الیحـه ا ی دفـاع از خانـواده در حمایـت 
ازدواج زن و مـرد تصویب شـد. قانون »داما « که ازدواج 
در سـطح فـدرال همـان پیونـد زناشـویی را بیـن و یک 
مـرد و یک زن می دانسـت، بـه ایالت ها توصیـه کرد که 
ازدواج هم جنس گرایـان را به طـور رسـمی تائیـد نکننـد .
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در پرونـده ی حقوقـی »اوبرگفـل هاجـز « کـه یـک مـرد 
همجنسـگرا برای برخـورداری از حق ارث شـریک متوفی 
اقـدام کـرده بود، علیرغـم مخالفت دولت فـدرال، دادگاه 
عالـی در یـک تصمیـم ۴-۵، بندی بنـا بر قانـون حمایت 
برابر و قانون اساسـی، این ازدواج را به رسمیت شناخت. 
ایـن تصمیـم موجـی از شـادی بـرای همجنسـگرایان در 
سراسـر کشـور ایجـاد کـرد. ازآن پـس هم جنس بـازان با 
حضـور در دادگاه هـا و دفاتـر دادسـتانی شـهرهای محل 
اقامتشـان بـرای ثبـت و دریافـت مجـوز ازدواج، اقـدام 
هم جنس گرایـان  ازدواج  از  کـه  کسـانی  بـرای  کردنـد. 
حمایـت می کننـد، تصمیـم دادگاه عالـی تأییـد حقـوق 
هم جنس گرایـان بـود. در ادامـه مخالفـان اعـام کردنـد 
بـرای جلوگیـری از ازدواج همجنسـگرایان، به تاش های 

خـود ادامـه می دهند .

در پرونـده ای دیگـر در ایالت کنتاکـی خانم »کیم دیویس 
« از امضای مجوز ازدواج یک زوج هم جنسـگرا خودداری 
کـرد. »دیویـس« اعتقـادات مذهبـی خـود را بـه عنـوان 
دلیـل امتنـاع ذکـر کـرد. دادگاه فـدرال دیویـس را بـه 
تبعیـت از حکـم دادگاه عالی دسـتور داد؛ امـا هنگامی که 
را  او  رفتـار  قاضـی  نپذیرفـت،  را  دادگاه  ایـن حکـم  او 
اهانـت بـه دادگاه برداشـت کـرد و او محکوم بـه زندان 
شـد. زندانـی شـدن خانـم »دیویـس« بـرای مخالفـان 
ازدواج همجنسـگرایان بـه یـک آرمـان ملی تبدیل شـد 
و سیاسـتمداران و کارشناسـان محافظه کار بـرای دفاع از 
حـق خانـم دیویـس در امتنـاع از امضای مجـوز ازدواج، 
بسـیج شـدند. ازآن پس موضوع ازدواج همجنسـگرایان 
سیاسـی  موضوعـی  و  ایالت هـا  در  جـدی  بحثـی  بـه 

تبدیل شـد .

برخی از پرونده های مشهور و تأثیرگذار
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مـردم،  بیـن  در  اختاف نظـر  افزایـش  بـه  توجـه  بـا 
سـازمان هایی  هم جنس گرایـی  مخالفـان  و  طرفـداران 
بـرای حمایـت از گفتمـان مطبـوع خـود تشـکیل دادند. 
کارگـروه ملـی حقـوق هم جنس گرایـان  در سـال ۱۹۷۳ 
بـه تقویـت »قـدرت  را متعهـد  تأسـیس شـد و خـود 
اجتماعـی هم جنس گرایـان« می دانسـت. ایـن مجموعه 
طیـف وسـیعی از فعالیت هـا شـامل آمـوزش، ارائـه ی 
اطاعـات و گفتگـو بـا مقامـات ایالتـی و فـدرال بـرای 
حمایـت از قوانیـن همجنسـگرایان را انجـام می دهـد. 
»گـروه ویـژه« تـاش گسـترده ای بـرای البـی در تمـام 
سـطوح دولت ایجاد کرده و موسسـه ی سیاسـت گذاری 
آن هـا به عنـوان یکـی از معـدود اندیشـکده هایی اسـت 
کـه بـه ارائـه اطاعـات و تجزیه وتحلیل دقیـق جامعه ی 
موضوعاتـی  ازجملـه  اسـت.  مشـغول  همجنسـگرایان 
موردتوجـه این سـازمان، جنایات ناشـی از نفرت پراکنی، 
همجنسـگرایان  علیـه  تبعیض آمیـز  شـیوه های  و  ایـدز 
ازدواج  حـق  مجموعـه،  ایـن  ویـژه  پرونـده ی  اسـت. 
هم جنس گرایـان در سراسـر آمریـکا و مسـائل مربوط به 
آن ماننـد ارث، بیمـه درمانـی و دارایی اجتماعی اسـت .

بـا  آمریـکا  در  هم جنس گرایـی  مخالـف  سـازمان های 
تبلیغـات گسـترده روی مفاهیـم و ارزش هـای خانوادگی 
و مذهبـی معتقدنـد: »ازدواج بـرای زن و شـوهر از دو 
فعالیت هـای  می کنـد.«  تحکیـم  را  بشـر  نـژاد  جنـس، 
سـازمان های حامـی ارزش هـای خانوادگـی درصحنـه ی 
سیاسـی، تصویـب متممـی در قانون اساسـی بـا عنوان 
»متمـم حمایـت از ازدواج و خانواده« بـود. در کنار برخی 
سـازمان های غیرانتفاعـی، نقش نهاد کلیسـای کاتولیک 
در مقابلـه با پدیـده ی ازدواج هم جنس گرایان، قابل توجه 

 سازمان های مخالف و موافق 
همجنسگرایی در جامعه ی آمریکا

اسـت. البتـه کلیسـای کاتولیک بعـد دیـدگاه جنجالی و 
بی طـرف »پـاپ فرانسـیس« دربـاره ی هم جنس گرایان و 
ازدواج آن هـا، نتوانسـت بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیده ی 

اجتماعـی حضـور تأثیرگذاری داشـته باشـد .

یـک نظرسـنجی توسـط موسسـه ی »پی یـو« در سـال 
۲۰۱۵ نشـان داد کـه ٪۵۵ از آمریکایی هـا موافـق ازدواج 
قانونـی هم جنس گرایـان و لزبین هـا بودنـد، درحالی کـه 
٪۳۹ مخالـف ایـن موضـوع بودنـد. ایـن نظرسـنجی در 
سـال ۲۰۰۴ نتیجـه ای بسـیار متفـاوت داشـت، ٪۶۳ از 
آمریکایی هـا بـا ازدواج همجنسـگرایان مخالـف بودنـد 
بنابرایـن  بـود؛   ۵۱٪ میـزان مخالفـت   ۲۰۰۶ در سـال  و 
طبـق نظرسـنجی های معتبـر، با گذشـت زمـان موضوع 
ازدواج همجنسـگرایان بـرای مردم آمریـکا روندی عادی 
و باورپذیـر طـی کـرده اسـت. البتـه بـا بررسـی بیشـتر 
قابـل درک بـود کـه باورپذیـری همجنسـگرایی بیشـتر از 
طـرف جوانـان آمریکایـی )متولدیـن ۱۹۸۰ تا ۲۰۰( باشـد 
و میان سـاالن آمریکایـی جـز گـروه مخالفان ایـن پدیده 
باشـند. در آخریـن نظرسـنجی ها افـراد ۱۷ تا ۲۹ سـاله ی 
آمریکایـی بـا ۶۱ درصد رأی، موافـق و حتی حامی ازدواج 

قانونـی هم جنس گرایـان در آمریـکا بودنـد .
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»حقـوق مدنی همجنسـگرایی« در جامعـه ی آمریکا نهاد 
مذهـب را در ایـن کشـور بـه چالـش کشـیده اسـت. 
مخالفـت گسـترده بـا پدیـده ی همجنسـگرایی عمومـًا 
ریشـه های مذهبـی دارد. ازایـن رو نبایـد انتظـار داشـت 
کـه ایـن دوقطبـی بتواند بـه مسـیر تعدیل و ثبـات، راه 
یابـد. تأکیـد بر مسـائل مذهبـی و خانواده بـرای مقابله 
بـا همجنسـگرایی در جامعـه ی آمریـکا حربه ی مناسـبی 
بـرای مخالفـان همجنسـگرایی در سیاسـت و جامعـه 

بود. خواهـد 

جمع بندی
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ضمایم و منابع

-  https://www.hrc.org/

-  For the history of the gay rights movement see Vern Bullough, ed., Before Stonewall: Activists for Gay and Lesbian Rights in Historical 

Context )New York: Harrington Press, 2002(.

-  For a comprehensive discussion of the Don’t Ask, Don’t Tell policy from the military perspective see Lisa Daniel, “Nine Months After 

the Repeal, Gay Troops Slowly Come Out,” Armed Services Press Service, U.S. Department of Defense, June 20, 2012.

-  Lawrence v. Texas 539 US 588 )2003(.

-  Goodridge v. Department of Health 798 N.E. 2nd 941 )MASS 2003(.

-  DOMA, Defense of Marriage Act

-  The DOMA legislation is monitored and analyzed at www.domawatch.org/index.php

-  Obergefell v. Hodges

-  Ben Kamisar, “Scalia: Gay Marriage Decision Shows America’s ‘Ruler’ Is Supreme Court,” The Hill, June 26, 2015.

-  Kim Davis

-  See Corky Siemaszko, “Kentucky Clerk Kim Davis, Who Refused to Issue Marriage Licenses to Gay, seeks to End Case,” NBC News, 

June 21, 2016.

-  National LGBTQ Task Force, https://www.thetaskforce.org/

-  See the National Gay and Lesbian Task Force )now called the National LGBTQ Task Force or The Task Force( website, www.

taskforce.org

-  Joshua J. McElwee, “Francis: Christians Must Apologize to Gay People for Marginalizing Them,” National Catholic Reporter, June 

26, 2016.

-  Cited in a Pew public opinion poll. See “Changing Attitudes on Gay Marriage,” Pew Research Center, July 29, 2015.
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