
  .  ملف خمابرات إيران يف مجهورية مصر
  ) یرجي تصویرھا ونشرھا لفضح الرافضة ( ibrahimmfi@yahoo.com   إبراھیم فوزى -كتبھ :

  
   -الحمد هللا والصالة والسالم علي محمد رسول اهللا ، أما بعد :  بسم اهللا الرحمن الرحیم . 

   -تواجد المخابرات اإلیرانیة : -أوال :
مكتب المخابرات ف_ي مكت_ب رعای_ة المص_الح االیرانی_ة ف_ي الق_اھرة ، وض_باط المخ_ابرات          عن طریق  -ا   
ستار دبلوماسیین وسكرتاریة وم_وظفین ، وم_وظفي الطی_ران اإلیران_ي وبن_وك وش_ركات و        یعملون تحت  

   إقامة رسمیة في مصر . للحصول علي  ............. 
شیعة اللبنانیین علي وج_ھ الخص_وص ، والع_راقیین    تواجد غیر رسمي ، عن طریق عمالء ، مثل ال –ب 

وبعض النساء السوریات الالتي یتظاھرن ب_أنھن م_ن أھ_ل الس_نة ھ_ربن م_ن جح_یم الح_رب          والسوریین ،  
الذین لقوا تعاطفا من دوالرات البترول اإلیراني والیھمھ_م الس_نة م_ن التش_یع      والفلسطینیین  في سوریا ، 

مستض___عفون یری___دون دول___ة تحم___یھم ، وال ننس___ي دور بع___ض   أنھ___م ب___دعوي  ، ب___ل م___ن ی___دعم قض___یتھم 
بدعوى أنھ س_یحارب إس_رائیل ، وك_ذلك اس_تعداد      عنفوان بعثیتھ ،  الفلسطینیین في دعم صدام حسین في 

   شیعة مصر للتجسس لصالح إیران .
 جنسیات أخ_ري م_ن الش_یعة ال_ذین یعمل_ون ف_ي التجس_س تح_ت س_تار ص_حفیین ومراس_لین وك_االت              -ج 

   أوالسیاحة أو الدراسة أو العمل في شركات استثماریة ، وھم غالبا من األفارقة أواألسیویین .  أنباء  
  . عنصر التجنید األساسي ، العنصر الشیعي العربي ألنھم یعلمون لغتنا ومشاكلنا .................إلخ

   مھام المخابرات اإلیرانیة في جمھوریة مصر - ثانیا :
واستغالل الفقر والبطالة لنشر التشیع واس_تقطاب العم_الء والمتع_اطفین ، فق_د حك_ي       بالمالاإلغراء  – ١ 
من التشیع و كان شیخا أزھریا أن_ھ ك_ان یتقاض_ي ثالث_ة آالف دوالر أمریك_ي ع_ن ك_ل جلس_ة          أحد التائبین  

أیض_ا  رض_ي اهللا ع_نھم ، وك_ان المطل_وب فق_ط حض_ور أرب_ع جلس_ات أس_بوعیة ، و          الك_رام   لسب الص_حابة  
ون_ذكر أنھ_م ف_ي س_وریا ك_انوا یرش_ون ك_ل إم_ام مس_جد ی_دعو            التش_یع ،   رشوة اإلعالمیین والكتاب لنش_ر  
  .  ) شھریا مائة دوالر براتب ( لحكومة إیران في خطبة الجمعة 

  . خاصة من العراقیات    -نكاح المتعة   -اإلغراء بشھوة النساء عن طریق الزواج الشیعي  – ٢ 
نصر الشباب في العمل المسلح وحرب العصابات والتجسس ، وھو مشاھد في ك_ل مك_ان   استخدام ع – ٣ 
الش__یعة وب__الطبع عملھ__م ض__د أھ__ل الس__نة كم__ا ھ__و مش__اھد ف__ي أفغانس__تان وال__یمن والع__راق      یتواج__د فی__ھ  

لالحتالل ال ؟ ؟ كما حدث في أفغانستان والعراق ، فالشیعة ھم ج_یش الع_راق    والتمھید  وسوریا ولبنان ، 
فیخلو لھم الجو لنشر التش_یع ، وض_رب أھ_ل الس_نة وحك_م مص_ر ، واحی_اء         ،  للغربوأفغانستان الموالي 

  . والحجاز والشام ، بعد حكمھم للعراق وأفغانستان  أفریقیا  الدولة الفاطمیة في مصر وشمال 
   .رصد التفكیر عند الشعب المصري ووسائل اإلعالم المختلفة في مصر  – ٤  
  - : س بأنواعھ التجس – ٥ 

فیم__ا یخ__ص األح__زاب السیاس__یة والنش__طاء ف__ي العم__ل السیاس__ي لمعرف__ة أوج__ھ      -:  تجس__س سیاس__ي –ا 
  . األستفادة  

بجم__ع المعلوم__ات المتعلق__ة، بالنش__اط التج__اري، والم__الي ، وال ننس__ي أن        -التجس__س االقتص__ادي:   -ب 
یاسیة والكوارث فرصة لنش_ر التش_یع والض_غط    واالضطرابات الس التدھور االقتصادي واالنھیار األخالقي  

  . ضعیفة علي حكومة 
جمع المعلومات المتعلقة بش_ؤون عس_كریة أوأمنی_ة وتنس_یقھا، وتحلیلھ_ا،       - االستخبارات التكتیكیة : -ج 

  . لمعرفة قدرات الدولة ، والتكھن بنوایاھا  
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ع___ة األرض والبح___ر و الج___و ،   الت___ي تھ___تم بالمعلوم___ات الخاص___ة بطبی    -االس___تخبارات الجغرافی___ة :  -د 
قسم خاص بالنقل . وبالطبع ھذا القسم یخص العملی_ات   واألرصاد الجویة ، و الطقس ، و  والطبوغرافیا، 

   التي تستعد لھا إیران ومنھا ماتم في سیناء . العسكریة 
محمود خل_ف مستش_ار أكادیمی_ة ناص_ر العس_كریة ،       ذكر اللواء مداخلة ھاتفیة على فضائیة المحورفي  -

مجندا مصریا في أغس_طس الماض_ي ھرب_وا بع_د      ١٦بحیاة  أودى  أن معظم من قاموا بتنفیذ الحادث الذي 
عل_یھم عق_ب حادث_ة رف_ح وی_تم التحقی_ق معھ_م،         القبض  تنفیذ العملیة ، وأكد أن ھناك بعض األشخاص تم 

   ومرتبطة بدولة إیران .  مسماة بـ "جند اإلسالم" ، وھم ثالثة متھمین تابعین لمجموعة 
س_ابقا ، أن أجھ_زة      ب_القوات المس_لحة     ، مدیر مركز الدراسات االستراتیجیة وأكد اللواء عالء عز الدین - 
   االستخبارات المصریة تمكنت من إلقاء القبض على  شبكة تجسس إیرانیة.  
  في تقریر  الصحفي ومدیر المركز العربي للدراسات والبحوثقال الدكتور عبد الرحیم علي الكاتب  -  

والح__رس الث__ورى اإلیران__ى ح__اول م__ن خ__الل   ٢٠٠٤قض__یة تجس__س إیرانی__ة عل__ي مص__ر من__ذ   ٢٠رص__د 
  . تابعة لھ أن یخترق الجیش المصرى  شركة  
المیین مراقبة السلفیین ومن یعوق التسلل الشیعي في مصر ، وحصر ھواتف وعناوین الدعاة اإلس – ٦ 
لھ__م للتص__فیتھم إذا ل__زم األم__ر، مث__ل إغتی__ال ( إحس__ان إلھ__ي ظھی__ر عالم__ة باكس__تان ص__احب    المعارض__ین  

تحذر م_ن التش_یع  ، و آی_ة اهللا أب_و الفض_ل البرقع_ي ال_ذي اھت_دي للس_نة وص_نف            التي  المؤلفات الشھیرة 
   السیاسیین . من  كتاب ( كسر الصنم ) ، وغیرھما 

  . لعلنیة من وسائل اإلعالم ، ومراقبة التفكیر عند كافة طوائف الشعب المصريجمع المعلومات ا - ٧ 
تھری__ب الس__الح وتخزین__ھ الس__تخدامھ عن__د الحاج__ة ف__ي أي وق__ت وك__ل ال__بالد الت__ي دخلوھ__ا تش__ھد           - ٨ 
  . المسلحة  بأعمالھم  
     .ین ودعم حزب موالي الیرن یالسیاسالنشطاء اختراق األحزاب السیاسیة و - ٩ 
   .العمل علي نشر التشیع عن طریق رحالت وبعثات دراسیة  إلیران ولبنان  - ١٠ 
تجھی__ز أم__وال وأس__لحة وأجھ__زة رص__د واتص__ال وعرب__ات ذات دف__ع رب__اعي تص__لح للس__فر الش__اق       - ١١ 
الت_ي اس_تخدمت ف_ي عملی_ات االغتی_ال ف_ي س_یناء ، والننس_ي ق_درة المخ_ابرات اإلیرانی_ة             والص_حراء مث_ل    

  . الستخدامھا عند الحاجة ت السفر المزورة جوازا  عملعلي 
  . اإلعالم العمل علي ایجاد طابور من المتعاطفین و الموالین والمتشیعین في الجیش ووسائل  - ١٢ 
إح__داث أو اس__تغالل األزم__ات اإلقتص__ادیة الیج__اد طائف__ة م__ن المرتزق__ة ب__أموال الش__یعة لتھیئ__تھم            - ١٣ 
  . التشیع وأوالدھم لقبول  
ریب مجموع__ات خاص__ة عل__ي التخری__ب خاص__ة ف__ي قن__اة الس__ویس ، الح__داث نكب__ات وھ__زات           ت__د - ١٤ 
    واللھاء الحكومة بمشكالت طارئة تھیئ عدم االستقرار وھو ھام لفرص نشر التشیع اقتصادیة وأمنیة  
مجموع__ات تتس__تر بالس__یاحة إلیج__اد تع__اطف م__ع بع__ض التج__ار ع__ن طری__ق الس__خاء ف__ي الش__راء          - ١٥ 
البھائیة وجدت في مصر عن طریق تجار إیرانیین من البھائیین ، وك_ذلك التت_ار دخل_وا ب_الد      والننسي أن  

  . طریق تجار لجمع المعلومات عن المجتمعات اإلسالمیة أول مرة عن  المسلمین 
  .  دعم العلمانیین وأعداء اإلسالم في االنتخابات لضرب اإلتجاه السلفي - ١٦ 
یراني لبعض العناصر المصریة إلیجاد ( حزب اهللا المصري ، مثل حزب تدریب الحرس الثوري اإل - ١٧ 
   اللبناني والبحریني والكویتي ............. ، مع الدعم المادي الالزم . اهللا  
لنشرھا  دعم وایجاد قنوات فضائیة وصحف ، و دور نشر شیعیة مع تمویل الكتب الشیعیة  - ١٨ 

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین .                           .    سنحت الفرصة كلما بالمجان 
  


