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 گذار به دموکراسی معموال یا از باال و بوسیله حکومتهای غیر
دموکراتیک ویا بخشهائی ازحکومت و براساس ضرورتهای
الزم صورت میپذیرد  .یا از سوی نخبگان مخالف استبداد و با
همراهی مردم وجامعه انجام میگیرد  .درمراحل مختلف گذار
،گاها ودربعضی از تجربه های جهانی بخشهائی از حکومت
با مخالفین همکاری نموده اند .
 گذار به دموکراسی از باال را رفرم (های)
دموکراتیک مینامند .

 -1 آزاد سازی
 - تثبیت 2

 -3 دموکراسی سازی

 حالت ایده آل رفرم هنگامی متحقق میشود که :
 - باالترین بخش(های) حکومت به انجام رفرم دست بزنند .
 - رفرمها بر زمینه قوانین ازپیش تصویب شده باشد.
 - رفرمها با انگیزه پیش گیرانه از وقوع بحرانهای اجتماعی
ویا دراثر الزامات بین المللی صورت پذیرند.
 - بخشهای دیگرحکومت یا آنها را پشتیبانی نمایند ویا حد اقل
به انحراف نکشانند وخنثی نسازند .

- اجتماع پذیرای آن باشد ویا حد اقل ،رفرم ،پایه اجتماعی
گسترده ئی داشته باشد .
- دارای منطق وانسجام درونی ومتکی برکار کارشناسی و پیش
بینی مراحل اجرائی باشد.
- آموزش کادرهای اجرائی در حکومت وفرهنگ سازی
متناسب برای درک وجذب آنها در جامعه صورت گیرد.
- اصالحات ساختاری و حساس گام به گام و متناسب با جذب
اجتماعی صورت گیرد .
- درصورت وارد شدن خسارت به اشخاص دولت مابه ازاء
عادالنه ئی به خسارت دیده گان بپردازد .











 - گاهی از اوقات بخشی(ها ئی) ازحکومت که در باالترین رده
قدرت نیستند ،قبل از شدت گرفتن مبارزات اجتماعی ،با
انگیزه پیش گیری و یا کسب محبوبیت وپایگاه اجتماعی و گاها
دراثر گرایش به دموکراسی ،پیشاهنگ خواست اصالحات
میشوند
 - گاها نیز پس از پیشرفت مبارزات اجتماعی ،بخشی(هائی)
ازحکومت به آن میپیوندند .
 - در این موارد هزینه اجتماعی انجام اصالحات کمتر وشانس
موفقیت آن بیشتر میشود .

 - در صورتی که بخش های نظامی ونیروهای مسلح ،با
خواست انجام اصالحات همراه باشند ،امکان موفقیت آن بسیار
بیشتر است.
 - شرط موفقیت  ،اغلب برتری مجموع نیروی مردم و نیروی
بخشهای حکومتی همراه با مردم نسبت به نیروی حکمرانان
مخالف انجام اصالحات است.
 - انجام  3مرحله ئی آزاد سازی – تثبیت و دموکراسی سازی
کماکان شرط موفقیت اصالحات میباشد.
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