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عراق از آمریکا به شورای امنیت
شکایت کرد

وزارت خارجه عراق با ارسال دو نامه جداگانه
به سازمان ملل و شورای امنیت از حمله اخیر
آمریکا به نیروهای عراقی شکایت کرد.
به گزارش سایت شبکه المیادین ،احمد
الصحاف ،سخنگوی وزارت خارجه عراق در
بیانیهای اعالم کرد که کشورش از آمریکا در
شورای امنیت شکایت کرده است.
وی گفت ،این وزارتخانه در نامههای خود به
سازمان ملل و شورای امنیت حمله آمریکا به
نیروهای عراقی را اقدامی تجاوزکارانه و نقض
آشکار توافق حضور نیروهای آمریکایی در این
کشور دانست .اخیرا ارتش آمریکا حمالت
هوایی را به پایگاههای وابسته به نیروهای حشد
شعبی ،پلیس و ارتش عراق انجام داد.

چهار گزین ه پیش روی گانتس

یک جهان و یک عالم اتفاق های منحصر به فرد
برخی از اتفاقات سال  ،98پیامد ماهها و سالهای
پیش از آن بود که در این سال فرآیندی شتابگونه
به خود گرفت .در ایران این سال با وقوع سیل
گسترده در کشور شروع شد و همزمان با افزایش
تحرکات آمریکا مبنی بر اعمال تحریمهای جدید و
بیسابقه علیه ایران که یکی از نمونههای آن قرار
دادن سپاه پاسداران به لیست گروههای تروریستی
بود ،در اردیبهشت ماه ،ایران با اتخاذ تصمیمات
جدید پیرامون توافق هستهای ،نخستین گام کاستن
از تعهدات هستهای خود را برداشت .این موضوع تا
آبان ماه امسال به پنجمین گام هستهای ایران رسید
که متعاقب آن دیگر هیچ محدودیتی در غنیسازی و
تحقیق و توسعه را شامل نمیشود .این امر برجام را
در شرایط جدیدی قرار داد؛ چرا که همزمان با عدم
توانایی طرفهای این توافق در عمل به تعهداتشان،
سه کشور اروپایی آلمان ،انگلیس و فرانسه با فعال
کردن مکانیسم ماشه ،نگرانیها از فروپاشی نهایی
برجام را افزایش دادند .امری که همچنان با وجود
اعالم اتحادیه اروپا مبنی بر عدم تمایل این اتحادیه به
ی مهم
ارجاع پرونده به شورای امنیت ،همچنان جزئ 
از پیچیدگیهای پیشروی توافق هستهای خواهد بود.
در این سال همچنین دامنه منازعات میان ایران
و آمریکا به طور بیسابقهای افزایش پیدا کرد.
حمالت مشکوک به چهار نفتکش در دریای عمان
و نیز تحرکات معنادار آمریکا در منطقه ،باعث
شد تا پهپاد این کشور در آبهای سرزمینی ایران
توسط پدافند سپاه مورد هدف قرار بگیرد .این
موضوع جامعه جهانی را از رویارویی مستقیم میان
ایران و آمریکا به شدت نگران کرده بود که حمالت
پهپادی به تاسیسات نفتی آرامکو ،فصل نوینی از
پیشامدهای پرشتاب خاورمیانه را رقم زد .این موضوع
آنچنان ابعاد وسیعی داشت که برای نخستین بار
سبب شد که جریان بیش از  5میلیون بشکه نفت
بر روی جهان بسته شود .در این رابطه هر چند که
انصارالله یمن بارها و بارها مسئولیت این اقدام مهم
را بر عهده گرفت ،اما آمریکا ،عربستان و متحدان
منطقهای این کشور انگشت اتهام را به سوی ایران
نشانه گرفتند .در این وضعیت و در حالی که با
حضور نیروهای اروپایی و آمریکایی در خلیج فارس
به بهانه تامین امنیت ،مقداری از حساسیتها در
حال کاهش یافتن بود ،ترور سردار سلیمانی فرمانده
قدس سپاه پاسداران ایران توسط آمریکا در عراق،
مهمترین اتفاق سیاسی و امنیتی را شاید در سطح
جهانی رقم زد .این ترور که بالفاصله با پاسخ ایران
در حمله به پایگاه عین االسد روبرو شد ،دو کشور
را در آستانه یک درگیری تمام عیار نظامی قرار داد
و سبب شد تا همچنان با ادامه منازعات در عراق،
پارلمان این کشور دستور اخراج نیروهای آمریکایی از
عراق را صادر کند.
سال  98همچنین سال اعتراضات خیابانی در
سراسر دنیا بود .درخاورمیانه و در لبنان و عراق
این اعتراضات منجر به گسست عمیق سیاسی و
نیز استعفای نخست وزیران این دو کشور شد .هر
چند لبنان با روی کار آمدن حسان دیاب از این
شکاف سیاسی اندکی عبور کرد ،اما همچنان موضوع

گروه ایران و جهان  -سال  98با تمامی وقایع خوب و بد و منحصر به فرد آن به پایان رسید؛ سالی توام با اتفاقات خاص که هر کدام به تنهایی پتانسیل
تغییرات مهم و دامنهدار بینالملل و منطقهای را در دل خود نهفته دارد.

سال 98
سالی توام با
اتفاقات خاص و
منحصربهفردی
در چهار گوشه
جهان بود.
روندی که
میرود با توجه
بهپیوستگی
مناسباتجهانی
دامنه آن به سال
جدید میالدی نیز
کشیده و حتی
تشدید نیز شود
بدهیهای خارجی این کشور و نیز چالشها در بیروت
وجود دارد .در عراق نیز همچنان انتخاب نخست وزیر
در هالهای از ابهام قرار دارد ،زیرا محمدتوفیق عالوی
با استعفا از پذیرش سمت نخست وزیری بار دیگر
منازعات بر سر انتخاب رئیس جدید دولت را سبب
شده است .اعتراضات همچنین در ایران نیز به واسطه
افزایش ناگهانی قیمت بنزین منجر شد تا در آبانماه،
خسارتهای قابل توجهی نیز متوجه کشور شود.
در همین راستا درفرانسه همچنان جلیقه زردها در
خیابان هستند .در شیلی اعتراضات دامنه دار منجر
به عقب نشینی دولت شد و در بولیوی سبب شد تا
موالرس از قدرت ساقط شود .اعتراضات در هنگکنگ
نیز فصل جدید از مناسبات در چین را رقم زد و روسیه
هم به واسطه افزایش سن بازنشستگی و کاسته شدن
از مزایای آن دستخوش تظاهرات خیابانی شد.
در سال  98همچنین ابوبکر البغدادی سرکرده
داعش توسط نیروهای آمریکایی کشته شد؛ اما
همچنان اوضاع سوریه در دهمین سال شروع جنگ
داخلی همچنان ملتهب رقم میخورد .طبق گفته
سازمان ملل نزدیک به 24هزار جنگجوی داعشی در
عراق و سوریه حضور دارند .از سوی دیگر ترکیه با
چراغ سبز آمریکا و روسیه حمالتی را علیه کردهای
شمال سوریه تدارک دید که ادامه آن به استان ادلب
و رویارویی مستقیم میان ترکیه با روسیه و ارتش
سوریه منجر شد؛ امری که همچنان باعث تداوم
درگیریها و نیز آواره شدن هزاران نفر در سوریه شده
است.
در این سال و درحالی که اروپاییها در دو مقطع
مجمع عمومی سازمان ملل و نیز نشست سران

دعوای آمریکا و چین بر سر ویروس کرونا

گروه هفت در بیاتریز فرانسه تالش کردند تا میان
روسای جمهوری ایران و آمریکا دیدار و مالقاتی برقرار
کنند ،جنگ تجاری ایاالت متحده با آمریکا و چین نیز
رویهای جدید به خود گرفت .ترامپ برای اروپا افزایش
تعرفه بر روی هواپیماهای ایرباس و نیز خودروهای
وارداتی اعمال کرده و با چین نیز فعال به یک توافق به
منظور آتش بس تجاری رسیده است.
اما در این هنگامه سرانجام پس از یک سال و
نیم مذاکره میان آمریکا و طالبان در دوحه قطر دو
طرف توافق صلح را نهایی کردند .این موضوع در
اوج اختالفات سیاسی در کابل رقم خورده است
به طوریکه پس از اعالم نتایج انتخابات ریاست
جمهوری اشرف غنی و عبدالله عبدالله هر کدام با
برگزاری مراسم تحلیف جداگانه ،خود را به عنوان
رئیسجمهوری قانونی افغانستان معرفی کردند .این
موضوع به گفته تحلیلگران سبب خواهد شد تا ضمن
قدرت گرفتن طالبان ،دامنه منازعات و درگیریها در
افغانستان طی ماههای آینده افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی در
ایران که در اوج التهابات پس از ترور سردار سلیمانی
صورت گرفت سبب شد تا معادالت به صورت
پیچیدهتری رقم خورده و دنبال شود .در این میان
بنبست سیاسی درسرزمینهای اشغالی نیز یکی
دیگر از موارد تحوالت بی سابقه بینالمللی بود .جایی
که با برگزاری چهار انتخابات همچنان تکلیف دولت
مشخص نیست و عالوه بر اینکه نتانیاهو ناچار است
از قدرت خداحافظی کرده و به واسطه فساد مالی نیز
محاکمه شود ،بنی گانتس رقیب وی مامور تشکیل
کابینه شده است .اما همچنان مشخص نیست که او

قادر خواهد بود کابینه خود را تشکیل داده و از این بن
بست سیاسی عبور کند یا خیر؟
در میان تمامی این اتفاقات منحصر به فرد که به
صورت خالصه به آنها اشاره شد ،شیوع و همهگیری
ویروس کرونا در چین و سپس سرایت آن به سراسر
جهان این سال پر هیاهو را به اوج تحوالتش رساند.
تا روز گذشته به واسطه همهگیری کرونا در جهان
 ۱۸۶,۶۶۵نفر به این ویروس مبتال شده و از این
میان  7467نفر جان خود را از دست دادهاند .بنا
بر گزارشی که اخیرا ً نشریه فارین افرز آمریکا منتشر
کرده شیوع و همه گیری ویروس کرونا یک آزمون
بسیار دشوار برای نظام جهانی شده است .آزمونی
که تمامی کشورها برای کنترل کردن اپیدمی آن
سعی میکنند با عجله قوانین مربوط به محدودیت
رفت و آمد ،قرنطینه سراسری و حتی بستن مرزهای
خود را اجرایی کنند .درست در چنین شرایطی است
که کارشناسان معتقدند جهانی سازی نه تنها منجر
به گسترش سریع بیماریهای واگیردار شده است،
بلکه به واسطه وابستگی شدید کشورها به یکدیگر،
منجر به آسیبپذیری غیرمنتظره اقتصاد آنها نیز
شده است .در این میان همه گیری بیماری ناشی از
کرونا باعث شکنندگی این سیستم جهانی شده است.
برخی از بخشهای اقتصادی به ویژه بخشهایی که
از افزونگی باالیی برخوردار هستند و تولید آنها در
چندین کشور گسترش یافته از این بحران تاثیرپذیر
خواهند بود.همچنین همهگیری کرونا سبب شد
تا ژئوپلتیک جهانی با تغییر شکل معناداری روبرو
شده و از این پس پیامدهای جدیدی را برای نظام
بینالمللی به همراه داشته باشد.

توئیت ترامپ بازهم جنجال برانگیز شد

محدودیت صدور ویزا برای
ایرانیان توسط سفارت انگلیس
پایگاه سفارت انگلیس در تهران ،با انتشار
بیانیهای اعالم کرد :صدور ویزا برای اتباع ایرانی
توسط انگلیس محدود شده است.
در ادامه بیانیه این سفارت آمده است:
تغییرات موقتی در ارائه ویزا به ایرانیان به
دلیل شیوع کرونا صورت گرفته است .سفارت
انگلیس در تهران تاکید کرد :این تغییر موقتی
است و با برداشتن محدودیتهای پروازی این
خدمات به حالت قبل بازمیگردد .البته این
محدودیتها برای ایرانیان داخل کشور ایران
است و سایر ایرانیان در نقاط دیگر جهان
میتوانند مانند سابق روال اخذ ویزا را طی
کنند.

خبر

تحوالت عرصه بین اللمل در سالی که گذشت

کمک ده میلیون دالری کویت به
ایران برای مقابله با ویروس کرونا

وزیر امور خارجه کویت در گفتوگوی تلفنی
با محمدجواد ظریف از کمک انسان دوستانه
 ۱۰میلیون دالری کویت به ایران برای مقابله با
کرونا خبر داد.
شیخ احمد ناصر الجابر الصباح ،وزیر
امور خارجه کویت پیش از ظهر دیروز در
گفتوگوی تلفنی با محمدجواد ظریف وزیر
امور خارجه کشورمان ضمن اعالم همبستگی با
دولت و ملت ایران در مبارزه با شیوع کرونا از
کمک انسان دوستانه  ۱۰میلیون دالری کویت
به ایران برای مقابله با کرونا خبر داد.
در این گفتوگو ،وزیر امور خارجه کشورمان
ضمن قدردانی از دولت و ملت کویت ،مبارزه
با کرونا را مسئلهای جهانی و مستلزم همکاری
منطقه ای و جهانی دانست و با تقبیح تحریم
های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ملت
ایران از کویت خواست در پویش جهانی
برای توقف و بی توجهی به این تحریم های
غیرانسانی مشارکت فعال کند.
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در پی انتشار توئیت دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری ایاالت
متحده آمریکا که از ویروس کرونا با عنوان «ویروس چینی» نام
برد ،دعوای چین و آمریکا بر سر منشا این ویروس باال گرفته
است.
به گزارش یورونیوز هر دو کشور یکدیگر را به ترویج ترس از
ویروس کرونا متهم و این خواسته را مطرح کردهاند که مانع

لکهدار شدن اعتبار یکدیگر شوند .دونالد ترامپ دوشنبه شب با
انتشار توئیتی نوشت« :ایاالت متحده مقتدرانه از صنایعی مانند
خطوط هواپیمایی که بهطور ویژه از ویروس چینی آسیب دیده اند
حمایت می کند» نزدیکان ترامپ پیشتر ،از این ویروس با عنوان
«ویروس کرونای چینی» یاد کرده بودند اما این نخستین بار است
که رئیس جمهوری آمریکا شخصا این عبارت را بهکار می برد.
منتقدان عبارت بهکار رفته از سوی ترامپ را «نژادپرستانه»
ارزیابی کرده اند که بهطور بالقوه میتواند باعث ایجاد واکنش
منفی علیه جامعه آسیاییهای آمریکا شود.
شهردار نیویورک که شهرش یکی از نقاط اصلی آلوده شده
به ویروس کرونا در آمریکاست خطاب به ترامپ گفته است
که «جوامع آسیایی-آمریکایی ما همین حاال هم رنج می برند و
احتیاج نیست که شما باعقاید متعصبانه به تحریک بیشتر این
رنج دامن بزنید» از سوی دیگر مایک پمپئو ،وزیر خارجه آمریکا

نیز در تماس تلفنی با یانگ جیشی ،مقام بلندپایه چینی از آنها
انتقاد کرده است که آمریکا را عامل گسترش بیماری کووید۱۹ -
اعالم میکنند .وزارت خارجه آمریکا روز جمعه گذشته سفیر چین
را احضار و ترویج تئوری توطئه از سوی چین در ارتباط با گسترش
ویروس کرونا را که در شبکههای اجتماعی توجه زیادی به خود
جلب کرده است ،محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین هفته گذشته با انتشار توئیتی
گفت که «بیمار صفر» عامل شیوع جهانی ویروس کرونا ممکن
است از ایاالت متحده آمده باشد و نه از شهر ووهان چین .او
نوشته بود که ممکن است «ارتش آمریکا این اپیدمی را به ووهان
آورده باشد« خبرگزاری رسمی «شین هووا» چین درباره گفتگوی
پمپئو و یانگ نوشته است که در این تماس «یانگ به آمریکا
هشدار داه است که تالش برای بدنام کردن چین محکوم به
شکست است»

رهبر ائتالف آبی-سفید از امروز 27 ،روز مهلت
خواهد داشت تا دولت تشکیل دهد .این مهلت
در صورت موافقت رئیس رژیم صهیونیستی به
مدت  ۱۴روز دیگر تمدید خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از العین االخباریه ،این
نخستین بار نیست که بنی گانتس ،رهبر ائتالف
آبی – سفید مکلف به تشکیل دولت میشود،
پیش از این هم پس از انتخابات پارلمانی در ماه
سپتامبر وی مکلف به این امر شده بود ،اما در
این مسیر ناکام ماند.
رهبر ائتالف آبی – سفید درباره ماهیت دولتی
که میتواند طی روزهای آینده تشکیل دهد،
توضیحی نداد ،اما پیرامون این دولت چهار
سناریو وجود دارد :سناریوی نخست اینکه دولت
تحت حمایت  ۶۱نماینده از وزرای حزب آبی –
سفید خود گانتس ،ائتالف "کارگر" به ریاست
مرتز و حزب راستگرای "اسرائیل خانه ما" به
ریاست آویگدور لیبرمن با حمایت نمایندگان
عرب کنست تشکیل شود که شرط کردهاند در
صورت پاسخ به مطالبات سیاسی و مدنی خود از
دولت جدید حمایت خواهند کرد.
اما دولتی با این شرایط در سایه تناقض مواضع
سیاسی موجود میان طرفهای رژیم صهیونیستی
عمر طوالنی نخواهد داشت؛ چرا که نمایندگان
عرب از دولتی که طرح معامله قرن آمریکا
را اجرایی کند یا به دنبال یهودیسازی قدس
باشد یا نوار غزه را مورد حمله قرار دهد ،حمایت
نمیکنند .از طرفی هم ائتالف کارگر مرتس و
حزب "اسرائیل خانه ما" درباره برقراری صلح
با فلسطینیان و شهرکسازی در اراضی اشغالی
اختالف نظر دارند .سناریوی دوم نیز این است
که یک دولت اضطراری شش ماهه برای مقابله
با کرونا ویروس ،زمینه را برای برگزاری انتخابات
جدید فراهم میکند .همچنین دولت اضطراری
باید متشکل از همه احزاب کنست باشد ،اما
روشن نیست که آیا نتانیاهو خواهد پذیرفت
بخشی از دولتی باشد که ریاست آن را برعهده
ندارد.
سناریوی سوم نیز تشکیل دولت متحد فراگیر
با مشارکت حزب لیکود است با وجودی که
تالشهای گذشته برای تشکیل چنین دولتی با
شکست روبهرو شده اما این گزینه حتی با وجود
موانع اساسی همچنان مطرح است و همین
مسئله موجب شده ،گانتس بر عدم مشارکت
با نتانیاهو پیش از پایان رسیدگی به پروندههای
فساد او اصرار کند.
در صورتی که دولت متحد فراگیر موفق به
پشت سر گذاشتن این موانع شود دولت قوی
خواهد بود؛ چرا که دو حزب لیکود و آبی – سفید
کرسیهای کافی را برای تشکیل این دولت در
اختیار دارند و محتاج دیگر احزاب نیستند.
سناریوی چهارم و پایانی راجع به دولت جدید
رژیم صهیونیستی نیز تالش گانتس برای کسب
حمایت احزاب راستگرا است .او تالش دارد نظر
احزاب راستگرای شریک نتانیاهو مانند حزب
"شاس" که  ۹کرسی در اختیار دارد ،به دولت
خود جلب کند و این امر دولتی را که ممکن است
تشکیل شود ،قدرتمند خواهد کرد.
اما اریه درعی ،وزیر امور داخلی رژیم
صهیونیستی و رهبر حزب شاس روز دوشنبه
درخواست گانتس برای دیدار را رد و اعالم کرد
به فراکسیون راستگرا پایبند است و رهبر حزب
راستگرای "حزب یهودی و متحد التوراة" نیز این
درخواست نخست وزیر مکلف را نپذیرفت.
همچنین این توافق نظر در اراضی اشغالی
وجود دارد که در سایه شیوع کرونا ویروس
برگزاری انتخابات پارلمانی چهارم غیرممکن است
و این مسئله احزاب رژیم صهیونیستی را در برابر
گزینههای بسیار سخت قرار میدهد.

عدنان الزرفی مامور تشکیل کابینه شد

نخست وزیر جدید عراق کیست؟
عدنان الزرفی عضو «فراکسیون النصر» به رهبر «حیدر العبادی» (نخست وزیر
سابق) که از طرف رئیس جمهوری عراق روز گذشته در آخرین مهلت قانونی ۱۵
روزه ،مامور تشکیل دولت انتقالی شده ،از چهره های بحث برانگیز عراقی است.
این سیاستمدار عراقی در سه مقطع استاندار نجف شده (سال های  ۲۰۰۴تا
 ۲۰۰۵و  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۳و  ۲۰۱۳تا  )۲۰۱۵و در جریان اعتراضهای اخیر خیابانی به
عنوان یکی از چهره های ذی نفوذ در این اعتراضات معرفی شد.
نام کامل او «عدنان عبدخضیر عباس مطر الزرفی» متولد اول ژانویه  ۱۹۶۶و
از اهالی نجف است که از سوابق سیاسی او عضویت در حزب «الدعوه اسالمی»
عراق ذکر شده و دارای تابعیت دوگانه عراقی  -آمریکایی است .او یکی از نامزدهای
مطرح در کمیته هفت نفره فراکسیون های شیعه بود ،اما هنوز به طور قطع و
یقین مشخص نیست که اکثریت فراکسیون های شیعه با تکلیف او موافق هستند
یا خیر.؟
به گزارش ایرنا ،جریان حکمت ملی به رهبر «سید عمار حکیم» روز دوشنبه
انصراف خود را از تکلیف نامزد نخست وزیری اعالم کرد و «ائتالف دولت قانون»
(نوری المالکی) نیز شکست و انحالل کمیته هفت نفره را به دنبال عدم توافق
بر سر معرفی یک نامزد توافقی اعالم کرد .برخی از اعضای «فراکسیون النصر»
نیز دیروز به رسانه های عراقی گفته اند که انتخاب الزرفی به عنوان نخست وزیر

دولت انتقالی از طرف این ائتالف صورت نگرفته است.
پیشتر ائتالف النصر از شروط نخست وزیر جدید را «میهن پرستی»« ،بی
طرفی» و «پاکدستی» در اداره کشور عنوان کرده بود .این ائتالف پارلمانی وظیفه
اصلی دولت انتقالی را بسترسازی برای انتخابات زودهنگام حداکثر تا  ۳۱دسامبر
( ۲۰۲۰اواخر سال میالدی جاری) با مشارکت و کمک گرفتن از سازمان ملل،
انحصار سالح در دست دولت و بازخواست قضایی عوامل کشتارتظاهرکنندگان و
نیروهای امنیتی عنوان کرده است.
برخی از گروههای مقاومت اسالمی عراق از جمله «عصائب اهل الحق» (قیس
الخزعلی) که وابسته به «فراکسیون الفتح» (هادی العامری) است ،دوشنبه شب
به شدت با انتخاب الزرفی به عنوان نخست وزیر جدید مخالفت کرده و این چهره
را مخالف گروههای مقاومت اسالمی و الحشد الشعبی معرفی کرده بودند.
در عین حال «ائتالف سائرون» (مقتدا صدر) بعد از ناکامی کمیته هفت نفره،
اختیار تعیین و معرفی نخست وزیر جدید را به برهم صالح رییس جمهوری واگذار
کرد.
بخشی از بیوگرافی الزرفی به شرح زیر است:
نام کامل
عدنان عبد خضیر عباس مطر الزرفی متولد نجف

تحصیالت:
لیسانس فقه از دانشگاه کوفه
فوق لیسانس :فقه دانشگاه کوفه
فوق لیسانس :امنیت و برنامه ریزی استراتژیک ،دانشگاه بغداد.
دکتری :مرحله پژوهش ،فقه دانشگاه کوفه
جهت گیری سیاسی:
وابستگی با حزب اسالمی الدعوه در سال ۱۹۸۳
حبس و حبس ابد در زندان ابوغریب ۱۹۹۱-۱۹۹۸ ،
فرار از زندان ابوغریب ۱۹۹۱/۲/۲۲
شرکت در قیام مردمی شیعیان در نجف ۱۹۹۱/۳/۱
در طی قیام مردمی سه بار مجروح شد.
تأسیس جنبش الوفا عراق ۲۰۰۴
مهاجرت :از سال  ۱۹۹۴-۱۹۹۱در اردوگاه رفحاء در عربستان سعودی
مهاجرت :از سال  ۱۹۹۴تا  ۲۰۰۳در ایاالت متحده آمریکا
سمت ها:
عضو هيئت بازسازی عراق ۲۰۰۴-۲۰۰۳
استاندار نجف۲۰۰۵-۲۰۰۴ :

عضو شورای استانی نجف و رئیس تشکل الوفاء نجف ۲۰۰۶
دستیار معاون امور اطالعات وزارت کشور ۲۰۰۹-۲۰۰۶
استاندار نجف اشرف ۲۰۱۳-۲۰۰۹
استاندار نجف اشرف ۲۰۱۵-۲۰۱۳
در انتخابات اردیبهشت ماه  ۹۸به عنوان یکی از نمایندگان استان نجف از
ائتالف انتخاباتی النصر به پارلمان عراق راه یافته است.

