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ــت.  ــورده اس ــره خ ــاد گ ــه فس ــت علی ــارزه دول ــا مب ــراق ب ــی ع ــای مال ــه ه برنام
ــای  ــت ه ــس از ۲۰۰۳ دول ــه پ ــت ک ــایت اس ــن موضوع ــاس تری ــی از حس ــن یک ای
ــون  ــاد اکن ــا فس ــارزه ب ــد. مب ــده ان ــرو ش ــا آن روب ــری ب ــس از دیگ ــی پ ــراق یک ع
یکــی از اولویــت هــای اصلــی دولــت مصطفــی کاظــی اســت و خبــش عمــده 
ای از برنامــه اصــاح مالــی آن بــه شــمار یم رود. کاظــی بــه دنبــ�ال تظاهــرات 
ــس  ــوی مجل ــه از س ــی او ک ــاح مال ــه اص ــید. برنام ــدرت رس ــه ق ــر ۲۰۱۹ ب اکت
نماینــدگان عــراق تاییــد شــده اســت بــر مبــارزه بــا فســاد تمرکــز دارد. بــا ایــن 
همــه، سیســتم هایــی کــه کاظــی بــرای مبــارزه بــا فســاد مــورد اســتفاده قــرار 
خواهــد داد شــفافیت الزم را ندارنــد. بــه عنــوان مثــال، مشــخص نیســت کــه 
کاظــی چگونــه پــول هــای قاچــاق شــده را از خــارج برخواهــد گردانــد یــا 
ــا فســاد، بــه ســطح  ــا فســاد مالــی مبــارزه خواهــد کــرد. بــرای مبــارزه موثــر ب ب
ــل  ــوع دلی ــن موض ــاید همی ــاز دارد. ش ــی نی ــت سیاس ــاع و حمای ــایص از اجم خ
او  باشــد.  فســاد  بــا  مبــارزه  پرونــده  خصــوص  در  کاظــی  محکــم  موضــع 
چندیــن ماقــات بــا ســه رییــس جمهــور و جنــاح هــای سیاســی عــراق داشــته 
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اســت تــا آنهــا را در خصــوص نیــاز مــرم بــه مبــارزه بــا فســاد و کنــرل مخــارج 
دولــت متقاعــد کنــد. بــه رغــم مخالفــت برخــی از جنــاح هــای سیاســی،  کاظــی 
ــت  ــه دول ــر بودج ــه ب ــت ک ــت اس ــای دول ــه ه ــردن هزین ــادل ک ــه متع ــم ب مصم

ــ�د. ــار وارد یم کنن فش
ــای  ــش ه ــا چال ــت ب ــده اس ــان ش ــاد همزم ــا فس ــارزه ب ــه مب ــراق ب ــرم ع ــاز م نی
اقتصــادی فزاینــده عــراق، مخــارج افزایــش یافتــه دولــت، شــیوع پانــدیم 
ویــروس کرونــا و ســقوط قیمــت نفــت؛ ایــن حتــوالت کاظــی را وادار کــرده تــا 

ــد. ــود کن ــت خ ــت اول دول ــاد را اولوی ــا فس ــارزه ب ــده مب پرون

یــک – واقعیــت فســاد: اســتانداردهای دوگانــه و هزینــه هــای 
مشروع

فســاد در سرتاســر عــراق گســرش یافتــه اســت. یکــی از دالیــل ایــن موضــوع 
شکســت ایــن کشــور در زمینــه تعریــف یــک برنامــه عمــویم حســاب شــده و 

همچنیــن تقویــت ظرفیــت هــای نظــاریت پــس از ســال ۲۰۰۳ اســت.
و  دولتــی  هــای  خبــش  ادغــام  مقــررات  عــراق،  عمــویم  هــای  سیاســت  در 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــت ب ــد. اولوی ــده ان ــن نش ــخص تعیی ــور مش ــه ط ــویص ب خص
خصــویص داده شــده اســت کــه حتــت مالکیــت مقامــات دولتــی بــا نفــوذ 
ــری  ــم گی ــل تصمی ــاد در محاف ــن، فس ــویم. بن�ابرای ــای عم ــه نهاده ــتن�د، ن هس
بــه حــدی نفــوذ کــرده اســت کــه دیگــر بــه آســاین نــی تــوان بــا آن مقابلــه 
ــای  ــاح ه ــت و جن ــن دول ــرا بی ــت زی ــوار اس ــاد در عــراق دش ــا فس ــارزه ب ــرد. مب ک
سیاســی در مجلــس عــراق اعتمــاد متقابــل وجــود نــدارد. ایــن بــدان معناســت 
کــه رســیدن بــه یــک اجمــاع سیاســی قــوی بــرای شــروع مبــارزه بــا فســاد، امــری 
ــف  ــویم تعری ــای عم ــت ه ــن همــه، در نبــود سیاس ــا ای ــوده اســت. ب ــن ب ناممک
شــده، فســاد گســرده ای در ســطح نهادهــا بــه وجــود آمــده اســت و در نتیجــه 
نهادهــای دولتــی در مقایســه بــا خبــش هــای دیگــر کــه بــا چهــره هــای سیاســی 

ــد. ــده ان ــی مان ــف باق ــان ضعی ــتن�د، همچن ــط هس ــد مرتب قدرتمن
ــرمایه  ــه س ــت، ن ــایت اس ــه عملی ــراق، بودج ــاالنه ع ــه س ــر، بودج ــوی دیگ از س
ــای  ــر درآمده ــت، ب ــای دول ــه ه ــی هزین ــن مال ــرای تامی ــه ب ــن بودج ــرا ای ای؛ زی
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نفتــی تکیــه دارد. سیاســت هــای قدیــی دولــت بویــژه آنهایــی کــه در چارچــوب 
ــای  ــه ه ــای هزین ــر الگوه ــمگیری ب ــار چش ــد، فش ــی« بودن ــت انتقال »عدال
ــتفاده از  ــرا سوءاس ــد، زی ــده ان ــاد ش ــش فس ــب افزای ــرده و موج ــی وارد ک دولت
قوانیــن عدالــت انتقالــی بــه آســاین صــورت یم پذیرفــت. ایــن موضــوع ممکــن 
اســت فراینــد مبــارزه بــا فســاد و جوانــب متعــدد آن را کــه مســتلزم اصاحــات 
ــای  ــزارش ه ــات و گ ــر مطالع ــد. اک ــر کن ــده ت ــت پیچی ــی اس ــادی واقع اقتص
ــی در  ــای بزرگ ــش ه ــا و چال ــواری ه ــود دش ــر وج ــدی ب ــر تایی ــده، مه ــام ش اجن
ــتگی دارد  ــی بس ــه قوانین ــاد ب ــا فس ــارزه ب ــرا مب ــ�د، زی ــاد یم زنن ــا فس ــارزه ب مب
کــه تــوان تصمیــم گیــران را محــدود یم کنــد. برنامــه هــای سیاســی کــه ایــن 
قوانیــن را بــه وجــود یم آورنــد، محدودیــت هــای بیشــری را بــر تصمیــم گیــران 

ــد. ــال یم کن اعم
بازداشــت شــدگان »زنــدان هــای  انتقالــی در خصــوص  قوانیــن عدالــت 
رفحــاء«، »شــهدای عــراق« و دیگــر گــروه هــا موجــب ایجــاد نوعــی تبعیــض 
ــه  ــد، بلک ــرده ان ــت نک ــل دریاف ــارت کام ــا خس ــروه ه ــن گ ــرا ای ــت زی ــده اس ش
فقــط حقــوق ماهانــه بــه آنهــا پرداخــت یم شــود. بن�ابــر قانــون شــماره ۳۵ 
مزایــای  از  قانــون،  مطابــق  رفحــاء  اردوگاه  شــدگان  بازداشــت   ،)۲۰۱۳(
زندانیــان سیاســی برخــوردار شــدند. همــان قانــون بــه موضــوع افــراد صغیــر و 
کــودکاین یم پــردازد کــه بــا اعضــای خانــواده یــا بســتگان خــود بازداشــت شــده 

ــد. بودن
نهادهــای مالــی عــراق تــوان نظــارت بــر ختصیــص منابــع مالــی بــه گــروه هایــی 
کــه در چارچــوب قوانیــن عدالــت انتقالــی تعییــن شــده بودنــد را ندارنــد، زیــرا 
گــروه هــای مشــمول ایــن قوانیــن شــامل عراقــی هــای ســاکن خــارج از کشــور 
نیــز یم شــدند. تعــداد عراقــی هــای خــارج از کشــور نامشــخص اســت. عــاوه 
ــا عــراق نبــوده انــد، زیــرا خــارج از  بــر ایــن، پــس از دهــه ۱۹۹۰، آنهــا در تمــاس ب

کشــور مســتقر شــده انــد و تابعیــت کشــورهای دیگــر را پذیرفتــه انــد.
ــر  ــوق دو براب ــی حق ــان عراق ــه کارکن ــد ک ــده ان ــر ش ــن منج ــن قوانی ــی از ای برخ
دریافــت کننــ�د؛ و بــه ایــن کارکنــان ایــن حــق داده شــده اســت تــا بیــش از یــک 
ــه  ــئله ب ــر، دو مس ــای دو براب ــت ه ــن پرداخ ــ�د. ای ــت کنن ــت دریاف ــوق از دول حق
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وجــود آورده اســت: خنســت اینکــه درآمدهــای دولــت بــرای اســتخدام کارکنــان 
ــده  ــکاری ش ــئله بی ــا مس ــه ب ــر راه مقابل ــر س ــی ب ــرده و مانع ــدود ک ــد را مح جدی
ــه  ــت. دوم اینک ــوده اس ــش ب ــال افزای ــان در ح ــال ۲۰۰۳ همچن ــه از س ــت ک اس
ــود  ــه وج ــت ب ــوی دول ــوق از س ــت حق ــویب در پرداخ ــه و معی ــتم ناعادالن سیس
آورده اســت. پرداخــن بــه ایــن موضــوع امــری مشــکل بــه شــمار یم رود، زیــرا 
بــا ایجــاد قوانیــن و سیاســت هــای جدیــد، تغییــرات معنــاداری را بایــد بــه وجــود 

آورد.
چارچــوب قانــوین کــه ختصیــص بودجــه بــه گــروه هــای تعییــن شــده در 
قوانیــن عدالــت انتقالــی و دوشــغلی و فســاد ناشــی از ضعــف در نظــارت و 
ــود در  ــای موج ــواری ه ــدید دش ــب تش ــد، موج ــم کن ــی را تنظی ــی مال حسابرس
حــل مشــکات مربــوط بــه عدالــت انتقالــی شــده اســت – آنهــم در زمــاین کــه 
ــد.  ــارزه کن ــاد مب ــا فس ــادل و ب ــه را متع ــا هزین ــد ت ــاش یم کن ــراق ت ــت ع دول
ــره  ــراق گ ــوذ در ع ــی پرنف ــزاب سیاس ــع اح ــا مناف ــی ب ــت انتقال ــن عدال همچنی

ــت. ــورده اس خ

دو – ارزیابی مجدد هزینه ها و حدود اصالحات مالی

در نتیجــه دشــواری هــای روی هــم انب�اشــته شــده، مصطفــی کاظــی پرداخــت 
ــا  ــروه ه ــر گ ــاء و دیگ ــدگان رفح ــت ش ــه بازداش ــه ب ــتمری را ک ــوق و مس حق
حتــت قوانیــن عدالــت انتقالــی داده یم شــد متوقــف کــرده اســت. بــرای حفــظ 
ثبــ�ات سیاســی، کاظــی بــه طــور مشــخص گفتــه اســت کــه ایــن کار گایم 
ــا  ــب ب ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت ت ــه هاس ــو – هزین ــه لغ ــردن – و ن ــادل ک ــت متع در جه
ــال  ــاز س ــس از آغ ــه پ ــود ک ــادی موج ــای اقتص ــش ه ــرایط و چال ــه ش ــه ب توج
ــن  ــود. در عی ــاد ش ــا ایج ــه ه ــوازین در هزین ــت، ت ــت اس ــش روی دول ــاری پی ج
حــال، متوقــف کــردن پرداخــت حقــوق و مســتمری هــا گام خنســت در بازبینــی 
ــت  ــکوکی اس ــای مش ــده ه ــا پرون ــه ب ــت و مقابل ــه ای دول ــای هزین ــت ه سیاس
کــه از ســال ۲۰۰۳، خبشــی از سیاســت دولــت هــا بــوده اســت. ایــن اقدامــات 
کاظــی از ســوی گــروه هایــی کــه حتــت تاثیــر ایــن اقــدام قــرار گرفتــه انــد و 

نماینــدگان آنهــا مــورد انتقــاد قــرار گرفتــه اســت.
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ــ�ازان  ــهدا، جانب ــه ش ــس کمیت ــس و ریی ــابق مجل ــده س ــداوی، نماین ــد الهن محم
بــا  ارتبــ�اط  اقدامــات کاظــی در  زندانیــان سیاســی، اظهــار داشــت کــه  و 
بازداشــت شــدگان رفحــاء و ســایر زندانیــان سیاســی پیامدهایــی بــرای او 
ــکان  ــوح ام ــه وض ــارات ب ــن اظه ــت. ای ــد داش ــت خواه ــوان او در اداره دول و ت
بــروز مخالفــت هــای سیاســی را نشــان یم دهــد کــه بــر تــوان کاظــی در باقــی 
مانــدن در دولــت تاثیــر خواهــد داشــت و بــر دولــت او فشــار وارد یم کنــد تــا از 
سیاســت هایــی کــه گــروه هــای ذکــر شــده را حتــت تاثیــر قــرار یم دهــد پــا پــس 
ــی  ــی مواضع ــای سیاس ــاح ه ــه جن ــه هم ــد ک ــر یم رس ــه نظ ــن ب ــذارد. چنی بگ
ــد.  ــا اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی کاظــی اختــاذ کــرده ان در مخالفــت ب
کســاین کــه گــروه هــای متاثــر از سیاســت هــای کاظــی را نمایندگــی یم 
کردنــد بــه ســراغ رهــران سیاســی برجســته ماننــ�د خنســت وزیــر ســابق نــوری 
المالکــی، عمــار حکیــم رییــس جریــان ملــی احلکمــه، و همچنیــن ســایر رهــران 
رفتنــ�د و خواســتار حمایــت آنــان شــدند. در نتیجــه، ایــن رهــران از گــروه هــای 
ــد.  ــتیباین کردن ــد پش ــی مخالفن ــایح کاظ ــای اص ــت ه ــا سیاس ــه ب ــرده ک نام
ایــن مواضــع سیاســی و حــزیب یم کوشــند تــا سیاســت هــای خنســت وزیــر در 

ــ�د. ــف کنن ــش آن تضعی ــل کاه ــا حداق ــاد ی ــردن فس ــن ک ــه ک ــت ریش جه
ماقــات کاظــی بــا یــک تیــم متشــکل از مشــاوران مالــی گام مهــی بــه شــمار 
یم رفــت کــه نشــان داد او قصــد عقــب نشــینی نــدارد. دولــت سیاســت هــای 
تعادلــی و اصاحــات مالــی و اقتصــادی را دنبــ�ال خواهــد کــرد و همچنیــن 
گام هــای جدیــدی بــرای کنــرل گــذرگاه هــای مــرزی توســط نهادهــای ضــد 
تروریســم عــراق ارائــه خواهــد داد. دولــت همچنیــن گام هــای جدیــدی را بــرای 
ــویص و  ــای خص ــک ه ــر بان ــی ب ــزاب سیاس ــی از اح ــرل برخ ــه کن ــان دادن ب پای
ــا بــه  موسســات مالــی اعــام خواهــد کــرد. ایــن اقــدام موجــب شــده اســت ت
رغــم مخالفــت سیاســی گــروه هــای مخالــف، مــردم بــه طــرز چشــمگیری از 
ــر  ــت در اث ــای دول ــه درآمده ــود ک ــی یم ش ــش بین ــ�د. پی ــتیباین کنن ــی پش کاظ
ــویص،  ــای خص ــک ه ــی بان ــادالت مال ــرزی و مب ــای م ــذرگاه ه ــه گ ــارت ب نظ
ــادی و  ــران اقتص ــر حب ــه خاط ــت ب ــه دول ــه ای را ک ــود بودج ــادی کمب ــد زی ــا ح ت

ــا آن مواجــه اســت جــران کنــد. کاهــش قیمــت نفــت ب
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بانــک هــا بــر میــزان نقدینگــی در بــازار، نــرخ مبادلــه دالر آمریــکا بــا دینــار عــراق 
و همچنیــن جــاری شــدن ســرمایه در بــازار کار تاثیــر چشــمگیری دارنــد. بــا ایــن 
همــه، در اثــر گســرش فســاد، کارکردهــای برخــی از بانــک هــای عراقــی تغییــر 
کــرده اســت و آنهــا عملیــات خــود را بــه ســرمایه گــذاری در بــازار ارز محــدود 
کــرده انــد. گاهــی اوقــات نفــوذ مالــی ایــن بانــک هــا گســرده اســت زیــرا ایــن 
بانــک هــا از حمایــت سیاســتمداران بانفــوذ برخوردارنــد کــه از اعضــای هیئــت 
مدیــره آنهــا هســتن�د، یــا برخــی از ایــن بانــک هــا بــه طــور ضمنــی وابســته بــه 
احــزاب سیاســی هســتن�د یــا بــه طــور رســی حتــت نــام واســطه هــا یــا تاجــران 
ــودی  ــه س ــی ب ــا متک ــک ه ــن بان ــات ای ــه، عملی ــد. در نتیج ــیده ان ــت رس ــه ثب ب
اســت کــه از طریــق فــروش ارز تامیــن شــده از ســوی بانــک مرکــزی عــراق 
انب�اشــته یم شــود. پولــی کــه بانــک مرکــزی از طریــق خریــد و فــروش دالر بــه 
دســت یم آورد، مهمریــن خبــش فعالیــت هــای آن بــه شــمار یم رود. اســراتژی 
کاظــی بــرای افزایــش میــزان کنــرل بــر فعالیــت هــای ایــن بانــک هــا و مبــارزه 
بــا فســاد در بــازار ارز تاثیــر مثبتــی بــر بــازار ســرمایه گــذاری خواهــد داشــت.

اگرچــه برخــی بــر ایــن باورنــد که چنیــن اقدامــایت چالش هــای اقتصــادی پیش 
ــادی  ــی و اقتص ــات مال ــاز اصاح ــرای آغ ــا ب ــرد، ام ــد ک ــل خنواه ــراق را ح روی ع
چنیــن گام هایــی ضــروری هســتن�د، بویــژه بــه ایــن دلیــل کــه متوقــف کــردن 
ــش  ــه کاه ــه، ب ــش وزارتخان ــف در ش ــوق مضاع ــزار حق ــا ۴۰ ه ــت تقریب پرداخ
ــا ایــن رقــم افزایــش  هزینــه هــای دولــت کمــک کــرده اســت. انتظــار یم رود ت
یابــد، بویــژه بــه ایــن خاطــر کــه عــراق در عرصــه حاکمیــت مالــی در حــال 
پیشــرفت اســت. اجــرای ایــن برنامــه هــا حتــت نظــارت وزارت دارایــی عــراق و 

بانــک جهــاین صــورت یم پذیــرد.

ســه – گزینه های کاظمی در عربســتان ســعودی در مقایســه 
ــا ایران ب

ــت از  ــن حمای ــا ضم ــت ت ــدی اس ــای جدی ــه ه ــ�ال گزین ــه دنب ــی ب ــت کاظ دول
خبــش هــای مالــی و اقتصــادی کشــور، منابــع درآمدهــای ایــن کشــور را متکــر 
کنــد. گزینــه هــای محتمــل شــامل حمایــت از خبــش هــای کشــاورزی و صنعتی 
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عــراق و همچنیــن افزایــش میــزان اســتقراض از کشــورهای خارجــی یم شــود 
ــم یم آورد.  ــوین را فراه ــادی کن ــای اقتص ــش ه ــر چال ــراق ب ــه ع ــکان غلب ــه ام ک
بــه عنــوان مثــال، بــه نظــر یم رســد کــه عــراق واقعــًا بــه دنبــ�ال آن اســت تــا بــا 
همــکاری عربســتان ســعودی، حــوزه هــای جدیــدی در خبــش انــرژی و ســرمایه 
گــذاری بــه وجــود آورد. کاظــی عربســتان ســعودی را بازیگــر سیاســی مهــی 
یم دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه امضــای قــرارداد بــا عربســتان در حــوزه هــای 
اقتصــادی یم توانــد منجــر بــه همــکاری هــای پرثمــری بیــن دو کشــور بویــژه در 
ــا شــود. عــراق همچنیــن نیــاز  ــای نفــت،  گاز و شــيرين كــردن آب دری حــوزه ه
مــرم دارد تــا بــا عربســتان ســعودی در خصــوص تامیــن بــرق مــورد نیــازش 

همــکاری کنــد.
برخــی از توافقنامــه هــای همــکاری کــه بیــن عــراق و عربســتان ســعودی امضــا 
شــده انــد بــر اهمیــت تقویــت مشــارکت در حــوزه کشــاورزی و اســتفاده از 
پــروژه هــای کشــاورزی منطقــه  بــرای مشــاركت در  موقعیــت جغرافیایــی 
انبــ�ار ســماوه تاکیــد کــرده انــد. همچنیــن همــکاری بیــن ایــن دو کشــور شــامل 
ــه در  ــ�دری ک ــ�د بن ــراق - مانن ــهرهای ع ــی از ش ــک در یک ــ�در خش ــک بن ــاد ی ایج
ریــاض وجــود دارد - یم شــود، بــه طــوری کــه ایــن شــهر را از طریــق خــاک 
عربســتان بــه یکــی از بنــ�ادر عربســتان در دریــای ســرخ مرتبــط کنــد. بســیاری از 
اقتصاددانــان عراقــی چنیــن گزینــه هایــی را بــرای حمایــت از روابــط و همکاری 

ــ�د. ــنهاد یم کنن ــراق پیش ــعودی و ع ــتان س ــن عربس بی
ــه  ــا همســایگان عــراق در منطقــه ب ــوازین ب ــط مت کاظــی تــاش یم کنــد رواب
وجــود آورد زیــرا از رقابــت هــای منطقه ای در گرداگرد کشــورش آگاه اســت. 
ــوازن یم  ــط مت ــن رواب ــراق از راه ای ــر ع ــت وزی ــه خنس ــد ک ــن باورن ــر ای ــی ب برخ
خواهــد از دلواپســی هــای ایــران در خصــوص گشــایش درهــای عــراق بکاهــد 
و اینکــه عــراق یم توانــد از جتربیــات ایــران در زمینــه بانکــداری اســتفاده کنــد. 
ــس  ــفر ریی ــس از س ــراق پ ــت ع ــارات دول ــخص در اظه ــور مش ــه ط ــر ب ــن ام ای
بانــک مرکــزی ایــران بــه عــراق و ماقــات بــا کاظــی دیــده یم شــود. امــا نظــام 
ــرای عــراق نــدارد زیــرا ایــن دو تفــاوت چنــداین  بانکــی ایــران اهمیــت چنــداین ب
ــا یکدیگــر ندارنــد. همچنیــن سیســتم بانکــی ایــران در معــرض حتریــم هــای  ب
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بیــن املللــی اســت و در صــورت همــکاری بــا آن، سیســتم بانکــی عــراق نیــز مــورد 
حتریــم قــرار خواهــد گرفــت.

دالیــل متفــاویت وجــود دارد کــه نشــان یم دهــد اولویت های مشــرک عربســتان 
ســعودی و عــراق بیشــر اســت؛ بویــژه اينكــه اگــر عــراق منافــع امنیتــی آمریــکا 
را در منطقــه برهــم زنــد حتريــم هــاى اعمــال شــده علیــه ایــران دامــن عــراق را 
نیــز خواهــد گرفــت؛ بغــداد بــا حمایــت از جتــارت دوجانبــ�ه بــا ایــران، بــه تهــران 
امــکان مانــور بیشــری در مواجهــه بــا آمریــکا خواهــد داد. گفتگوهــای عــراق 
و آمریــکا مشــروط بــه آن اســت کــه بغــداد در مناســبات خــود بــا تهــران جتدیــد 
ــا  ــه ایــن ترتیــب،  از منافــع آمریــکا در منطقــه پشــتیباین کــرده ی ــا ب نظــر کنــد ت
ــوق  ــعودی و مش ــتان س ــا عربس ــادی ب ــارکت اقتص ــد. مش ــظ کن ــوازن را حف ت
ــه  ــت، ب ــوردار اس ــراق برخ ــرای ع ــژه ای ب ــت وی ــذاری از اهمی ــرمایه گ ــای س ه
خصــوص بــه ایــن دلیــل کــه همــه شــاخص هــای مالــی، کاظــی را بــدان ســو 
ســوق یم دهــد تــا بــا عربســتان در خبــش هــای متفــاوت مشــارکت اقتصــادی 

دراز مــدیت داشــته باشــد.

نتیجه گیری

برنامــه هــای اصــاح مالــی در عــراق تاثیــر زیــادی بــر صرفــه جويــى در هزینــه 
هــای دولــت و همچنیــن غلبــه بــر چالــش هــای بــزرگ مربــوط بــه فســاد مالــی و 
اداری خواهــد داشــت. ایــن سیاســت هــای اصــایح، نیــاز بــه حمایــت و اجمــاع 
سیاســی دارنــد، حــال آنکــه برنامــه اصــایح کاظــی ظاهــرًا همچنــان بــا چالش 

هــای سیاســی مواجــه اســت.
ــی  ــزاع سیاس ــت ن ــده دور خنس ــی برن ــه کاظ ــت ک ــوان گف ــه یم ت ــن هم ــا ای ب
جــاری بــرای آغــاز اصاحــات شــده اســت. ایــن امــر یم توانــد منجــر بــه ایجــاد 
ــا حبــران هایــی کــه دولــت  یــک سیســتم مالــی جدیــدى شــود کــه در مقابلــه ب
ــر یم  ــن ام ــن ای ــود. همچنی ــد ب ــر خواه ــد موث ــرم یم کن ــه ن ــت و پنج ــا آن دس ب
ــ�د  ــا دولــت و احــزاب سیاســی بتوانن توانــد مرحلــه جدیــدی را بــه وجــود آورد ت
بــه اجماعــی بــرای مبــارزه بــا فســاد و متعــادل کــردن هزینــه هــای دولتــی دســت 

یابنــ�د.
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