
Είναι πριν ξεκινήσει κανείς να τα βάζει με κάποιους να ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι κάποιοι, 
ιδιαίτερα όταν έχει μια εγγενή αδυναμία στην ιστορία και ενδεχομένως στη πολιτική γεωγραφία, 
για να μην αναφερθούμε στη γεωπολιτική (!)

Σε κάθε περίπτωση όσο κι αν η τάση για ιστορικές συγκρίσεις είναι αρκετά προσφιλής σε 
παρακμάζουσες κοινωνίες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παίρνονται υπόψιν τα σημερινά 
μεγέθη, οι συγκυρίες και οι περιστάσεις, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες νίλες και 
μάλιστα μεγάλες.

Για παράδειγμα οι Ιρανοί και μάλιστα οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν είναι οι 
Πέρσες του Δαρείου και του Ξέρξη.

Εάν έγινε προσπάθεια το Αζόφσταλ να βαφτιστεί Μεσολόγγι και οι εγκληματίες φασίστες 
ένοπλοι που κατέφυγαν σε αυτό, να εξισωθούν με τους Ελεύθερους Πολιορκημένους,
μήπως να περιμένουμε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές θα αναγορευτούν σε Σαλαμινομάχους και ο 
Μαρινάκης θα είναι ο σύγχρονος Θεμιστοκλής;
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Ο ρόλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) στην Ισλαμική 
Δημοκρατία του Ιράν έχει πρόσφατα αναβαθμιστεί σε πολλούς τομείς της στρατιωτικής, 
πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την επαναφορά του Κοινού Ολοκληρωμένου 
Σχεδίου Δράσης (JCPOA), μιας πυρηνικής συμφωνίας, η Τεχεράνη απαίτησε από την 
Ουάσινγκτον να αφαιρέσει το IRGC από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων. 
Αυτό έχει αναμφίβολα προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης στο Σώμα των 
Φρουρών. Τι είναι λοιπόν αυτό το Σώμα IRGC;

Μια αναδρομή στην ιστορία.

Από τις πρώτες ημέρες της κατάληψης της εξουσίας στο Ιράν το 1979, ο σιιτικός κλήρος έδωσε 
έμφαση στη δημιουργία εναλλακτικών πολιτοφυλακών προς το στρατό, απόλυτα προσηλωμένων 
στις ιδέες του Χομεϊνισμού - ένα είδος «κομματικών» ομάδων ασφαλείας.

Η απόφαση για την ενοποίηση των διαφορετικών πολιτικών παρατάξεων και των ένοπλων μονάδων
τους στο IRGC ανακοινώθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1979 (όπως θα πρέπει να θυμόμαστε, η 
Ισλαμική Επανάσταση έλαβε επίσημα χώρα στις 11 Φεβρουαρίου). Ωστόσο, η ενοποίηση των 
διαφόρων παρατάξεων, διαφορετικών ως προς τις πολιτικές και ιδεολογικές τους προτιμήσεις, από 
αριστερούς και μετριοπαθείς ισλαμιστές μέχρι σιίτες ακραίους συντηρητικούς, έδωσε αφορμή για 
φατριαστικές διαμάχες στο IRGC από τις πρώτες κιόλας μέρες.

Ο ηγέτης της Ισλαμικής Επανάστασης και ιδρυτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (ΙΔΙ), 
Αγιατολάχ Χομεϊνί, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ίδρυση του Σώματος των Φρουρών της 



Ισλαμικής Επανάστασης (ΣΦΙΕ). Υποστήριξε την παράταξη υπό την ηγεσία του μελλοντικού 
προέδρου του ΙΔΙ, Αλί Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, η οποία τελικά κέρδισε.

Το ΣΦΙΕ ανακηρύχθηκε επίσημα στις 6 Μαΐου 1979 και οι στόχοι του ορίστηκαν ως «η προστασία 
της Ισλαμικής Επανάστασης στο Ιράν και η ενθάρρυνση της εξάπλωσής της στον κόσμο με βάση 
μια πραγματικά ισλαμική ιδεολογία». Τα καθήκοντα του ΣΦΙΕ περιλάμβαναν τη διατήρηση της 
τάξης, την καταπολέμηση της αντεπανάστασης, τη συνεργασία με το στρατό και τη βοήθεια προς 
τις ισλαμικές αρχές. Η στρατολόγηση στο ΣΦΙΕ γίνονταν βάσει αυστηρών «ισλαμικών» αρχών, 
συνήθως από θρησκευτικούς εκπροσώπους που συνιστούσαν οι μουλάδες.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1980-1988) το ΣΦΙΕ μετατράπηκε από πολιτοφυλακή σε
τακτική ένοπλη δύναμη που ήταν ισότιμη με τον στρατό.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες του Στρατιωτικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι διαθέτουν αξιόπιστες 
πηγές, η σημερινή δύναμη του ΣΦΙΕ είναι 600 χιλ. Το ΣΦΙΕ διαθέτει χερσαίες δυνάμεις (420 χιλ.), 
αεροπορία (10 χιλ.) και ναυτικές δυνάμεις (20 χιλ.), δύναμη αντίστασης Basij (Μπασίτζ) 
(πολιτοφυλακή εντός των χερσαίων δυνάμεων) (135 χιλ.) και δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων Qods 
(15-20 χιλ.). Το ΣΦΙΕ διοικείται απευθείας από τον αρχιστράτηγο, ο οποίος αναφέρεται απευθείας 
στον Ανώτατο Ηγέτη και βασίζεται αναφορικά με τις λειτουργίες του στο Ανώτατο Συμβούλιο του 
ΣΦΙΕ, στο γραφείο του αναπληρωτή διοικητή και στο Κοινό Επιτελείο του ΣΦΙΕ.

Ως μία από τις συνιστώσες των ενόπλων δυνάμεων, το IRGC δεν έχει μόνο στρατιωτικά αλλά και 
αστυνομικά, θρησκευτικά και ισλαμικά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένων και των «ειδικών 
επιχειρήσεων», καθώς και των οικονομικών.

Ο πυρήνας της οργανωτικής δομής του ΣΦΙΕ για επιχειρήσεις στο εξωτερικό είναι η Δύναμη 
«Qods». Αρχικά ονομαζόταν «Απόσπασμα Απελευθερωτικού Κινήματος» και ιδρύθηκε το 1979 με 
στόχο την εξαγωγή της ισλαμικής επανάστασης σε άλλες χώρες - πράγμα που κάνει, στην 
πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα. Τον Δεκέμβριο του 1981 μετονομάστηκε σε Qods (δηλ. 
Ιερουσαλήμ).

«Το Qods, μαζί με τις χερσαίες δυνάμεις, την αεροπορία, το ναυτικό και τις δυνάμεις αντίστασης 
Μπασίτζ, είναι ένας από τους πέντε κλάδους των δυνάμεων του ΣΦΙΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει 
τη σημασία των δραστηριοτήτων του. Η Δύναμη Qods είναι γνωστό ότι διεξάγει ειδικές 
επιχειρήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του Ιράν. Το κύριο καθήκον τους σε καιρό ειρήνης είναι η 
υποστήριξη της εξαγωγής της Ισλαμικής Επανάστασης σε άλλες χώρες, καθώς και η διαχείρηση 
πληροφοριών και ειδικών επιχειρήσεων προς το συμφέρον του καθεστώτος. Οργανωτικά, το Qods 
αποτελείται από μια διοίκηση, ένα αρχηγείο, μονάδες ειδικού σκοπού, ένα δίκτυο ξένων μυστικών 
κατοικιών, καθώς και παράνομων κατοικιών, ένα δίκτυο εκπαιδευτικών κέντρων για την 
προετοιμασία και την εκπαίδευση πρακτόρων τόσο στο Ιράν όσο και στο εξωτερικό.

ΣΦΙΕ: Οικονομία και πολιτική

Το ΣΦΙΕ του Ιράν δεν είναι απλώς ένα στρατιωτικό και αστυνομικό σώμα, αλλά και ένας ισχυρός 
πολιτικός και οικονομικός οργανισμός.

Η έναρξη της μετεξέλιξης του ΣΦΙΕ να αποκτήσει παράλληλα οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
χαρακτήρα έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Μετά τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, το ΣΦΙΕ 
αντιλήφθηκε ότι αποτελούσε τη σημαντικότερη δομή στο κρατικό σύστημα και ξεκίνησε την 
προσπάθεια να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή. Πόσο μάλλον που μέχρι τότε το Σώμα είχε 



αποδειχθεί ότι συνιστούσε την καθοριστική δύναμη των κρατικών αρχών στη μάχη εναντίον των 
πολιτικών αντιπάλων.

Όταν ο Αλί Ακμπάρ Χασεμί Ραφσαντζανί, ένας από τους πατέρες του ΣΦΙΕ, ανέλαβε την προεδρία 
το 1989, αποφάσισε να αναπροσανατολίσει τις πολιτικές φιλοδοξίες του Σώματος (τις οποίες είχε 
μεγάλη ανάγκη εκείνη την εποχή) και να δώσει στους Παστούν τη δυνατότητα να αναστηλώσουν 
την οικονομική υποδομή της χώρας που είχε καταστραφεί από τον πόλεμο.

Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της μακράς οκταετούς περιόδου του πολέμου, οι τεχνικές 
μονάδες του ΣΦΙΕ απέκτησαν σημαντική εμπειρία στις οχυρωματικές εργασίες. Επιπλέον, 
σύμφωνα με το άρθρο 147 του Συντάγματος του ΙΔΙ, η εταιρεία Χάταμ-ολ-Ανμπιίγια ιδρύθηκε με 
βάση τις μονάδες μηχανικού του Σώματος. Τη δεκαετία του 1990 ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος 
των εργασιών για την ανασύσταση της οικονομικής υποδομής της χώρας που καταστράφηκε 
από τις πολεμικές συγκρούσεις. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1910, η Χάταμ-ολ-Ανμπιίγια 
είχε 40.000 υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε αυτή τη 
δομή προστέθηκε μια άλλη, η «έδρα για την εφαρμογή των διαταγμάτων του Ιμάμη», η οποία 
ελέγχει συνολικά, τουλάχιστον 812 θυγατρικές με έσοδα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι διεθνείς χρηματοπιστωτικές και οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο ΙΔΙ κατά την 
τελευταία δεκαετία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο 
το ΣΦΙΕ στην οικονομία της χώρας. Από τη στιγμή που οι ευκαιρίες για ξένους επενδυτές 
περιορίζονται, η ηγεσία της ΙΔΙ, έπρεπε να βασιστεί στις εγχώριες δυνάμεις. Με πολύ μικρή 
ικανότητα (τόσο οικονομική όσο και τεχνική) στον ιδιωτικό τομέα, οι εποπτευόμενες από το ΣΦΙΕ 
δομές ήταν οι πλέον κατάλληλοι υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τις ξένες εταιρείες. Στο σώμα 
ανατέθηκαν συμβάσεις για υπόγειες κατασκευές, το δικαίωμα ανάπτυξης κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου, κατασκευής αγωγών φυσικού αερίου κ.λ.π.

Το ΣΦΙΕ ήταν ο εμπνευστής της εισαγωγής αγαθών στη ΙΔΙ, με την παράκαμψη των τελωνειακών 
ελέγχων. Παρά τον αρνητικό αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στην Ιρανική οικονομία, το ΣΦΙΕ 
ήταν και παραμένει μια από τις κύριες δυνάμεις που αντιτίθενται στην άρση τους. Το ΣΦΙΕ βρήκε 
τρόπους να παρακάμψει τις κυρώσεις και μέσω αυτών εισέρρευσαν τεράστιες παράνομες 
οικονομικές ροές. Όταν επιβλήθηκαν κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης και οι δυτικές εταιρείες 
αποσύρθηκαν από τη χώρα, πολλοί στρατηγικοί τομείς της οικονομίας παραδόθηκαν στα 
δημιουργήματα του ΣΦΙΕ. Έτσι, οι διαπραγματεύσεις, οι διακανονισμοί, οι συμβιβασμοί σχετικά 
με το πυρηνικό πρόγρμμα του IΔI και τελικά η πυρηνική συμφωνία ήταν όλα εις βάρος των 
Φρουρών. Ωστόσο, το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό. Όπως προκύπτει από την πολύπλευρη 
οργανωτική δομή του ΣΦΙΕ, δεν ήταν όλες οι παρατάξεις και οι διοικητές του ενάντια στο JCPOA 
(Κοινό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δράσης). Κι αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους.

Ως αποτέλεσμα της οικονομικής επέκτασης, το IRGC απέκτησε τον έλεγχο του 25% έως 35% της 
ιρανικής οικονομίας μέχρι το 2015. Υπερασπιζόμενο τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά 
προνόμιά του, το IRGC έσπευσε να ασχοληθεί με την πολιτική. Οι ελπίδες του Ραφσαντζανί δεν 
επαληθεύτηκαν: οι πασδάρηδες δεν περιορίστηκαν στις επιχειρήσεις.

Η άνοδος του ΣΦΙΕ στην εξουσία ξεκίνησε όταν ο Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ, πρώην 
αξιωματούχος του ΣΦΙΕ, εξελέγη πρόεδρος το 2005. Υπό την ηγεσία του, οι βετεράνοι του ΣΦΙΕ 
κατείχαν θέσεις γενικών διοικητών επαρχιών, βουλευτών του Majlis (Ανωτάτου συμβουλίου), 
επικεφαλής μέσων ενημέρωσης και επικεφαλής σημαντικών εξωλογιστικών ταμείων. Ο 
Αχμαντινετζάντ ήταν αρκετά συνεπής στο να αναδείξει πρώην μέλη του Σώματος στην εξουσία.



Η εκπροσώπηση του ΣΦΙΕ στους κλάδους της εξουσίας άλλοτε αυξάνεται και άλλοτε μειώνεται με 
την πάροδο των ετών. Το βασικό ζητημα είναι ότι οι πρόεδροι, ακόμη και αν επιθυμούσαν να 
περιορίσουν την πολιτική δύναμη του ΣΦΙΕ, δεν μπορούσαν ποτέ να το καταφέρουν, γιατί ήταν και
είναι πέρα από τη δύναμή τους. Το ΣΦΙΕ υπόκειται σε ελάχιστο έλεγχο από την κυβέρνηση ή την 
κοινωνία των πολιτών και λογοδοτεί μόνο στον ανώτατο ηγέτη. Έτσι, ο πρώην πρόεδρος Ρουχανί 
έλαβε μέτρα για την απαγόρευση των πολιτικών δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και την 
εποπτεία της εξωτερικής του πολιτικής. Εξάλλου, σχεδόν όλοι οι πρεσβευτές στις πιο σημαντικές 
χώρες για την ΙΔΙ ήταν είτε μέλη ή βετεράνοι του ΣΦΙΕ, είτε διορίζονταν με την έγκριση του 
Σώματος.

Ο Χασάν Ρουχανί προσπάθησε επίσης να περιορίσει τις οικονομικές δραστηριότητες του ΣΦΙΕ. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, αρκετές ποινικές υποθέσεις κατατέθηκαν ακόμη και 
εναντίον εταιρειών του ΣΦΙΕ, κατηγορώντας τις για διαφθορά. Όμως η δύναμη και η επιρροή ενός 
πολιτικού δικαστηρίου δεν ήταν αρκετή για να τερματίσει τις υποθέσεις, και οι ποινικές αυτές δίκες
ακυρώθηκαν μόλις τελείωσαν.

Στον πολιτικό στίβο, η επιρροή του Σώματος ήταν και εξακολουθεί να είναι σημαντική. Σήμερα, 
εξακολουθεί να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο ριζοσπαστικό-συντηρητικό στρατόπεδο των 
Ιρανών πολιτικών.

Δεκάδες αξιωματικοί του ΣΦΙΕ έγιναν βουλευτές στο νέο Μετζλίς το 2020. Ο σημερινός Ιρανός 
πρόεδρος Εμπραχίμ Ραΐσι συνέχισε την πολιτική «πληρεξουσίων» του Αχμαντινετζάντ. Διορίζει εν 
ενεργεία αξιωματικούς του ΣΦΙΕ ως κυβερνήτες επαρχιών. Ο Ραΐσι άλλαξε ουσιαστικά την 
πολιτική διακυβέρνηση σε τρεις επαρχίες (Ανατολικό Αζερμπαϊτζάν, Χορασάν-Ραζάβι, Μπουσέχρ) 
σε στρατιωτική διακυβέρνηση. Προηγουμένως υπήρχαν πολιτικοί διορισμοί πρώην αξιωματικών, 
αλλά ο διορισμός εν ενεργεία αξιωματικών απευθείας σε ανώτερες πολιτικές θέσεις ήταν σπάνιος.

Ο πρόεδρος Ραΐσι έχει επίσης διορίσει αρκετούς πρώην αξιωματικούς του ΣΦΙΕ ως υπουργούς στο 
υπουργικό του συμβούλιο και κορυφαία στελέχη σε άλλες κυβερνητικές θέσεις.

Οι δραστηριότητες του ΣΦΙΕ στο εξωτερικό

Οι δραστηριότητες του ΣΦΙΕ δεν περιορίζονται στο Ιράν. Επεκτείνονται σε ολόκληρη τη Μέση 
Ανατολή και, θα μπορούσε να πει κανείς, σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας ποικίλες 
μεθόδους. Για παράδειγμα, ο πρώην αρχιστράτηγος του ΣΦΙΕ, στρατηγός Μοχάμαντ Αλί Τζάαφαρι,
δήλωσε τον Ιανουάριο του 2016 ότι η Τεχεράνη εκπαιδεύει 200.000 μαχητές για πολεμικές 
επιχειρήσεις στην περιοχή. Παραδέχθηκε ότι δεκάδες χιλιάδες σιίτες νέοι εκπαιδεύονται για να 
διεξάγουν «τζιχάντ» στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Υεμένη. Ο Τζάαφαρι 
τους αποκάλεσε «την ένοπλη επαναστατική γενιά». Οι δυνάμεις του ΣΦΙΕ δραστηριοποιούνται 
σήμερα στη Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη.

Η πηγές χρηματοδότησης του ΣΦΙΕ

Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης αυτής της οργάνωσης που ονομάζεται ΣΦΙΕ; Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι ο πρόεδρος, η κυβέρνηση ή το Μετζλίς έχουν πλήρη έλεγχο ή επιρροή στην πολιτική
χρηματοδότησής του. Το σώμα χρηματοδοτείται από διάφορες πηγές. Αυτές περιλαμβάνουν το 
«Ταμείο για τους μειονεκτούντες» και άλλα ισλαμικά ιδρύματα, προσωπικές δωρεές από ιδιώτες, 
τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εταιρειών και επιχειρήσεων που ελέγχονται από τους 
«φρουρούς» («πασδάρηδες») κ.ο.κ. Συχνά αυτό παρακάμπτει τον προϋπολογισμό, γεγονός που 
συνεπάγεται μυστικότητα και έλλειψη οικονομικής διαφάνειας. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων του 
Ιράν δεν αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό, αλλά πηγαίνει απευθείας στο ΣΦΙΕ.



Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης 
(SIPRI) του Απριλίου, η ΙΔΙ αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες στα 24,6 δισεκατομμύρια 
δολάρια και για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες συγκαταλέγεται στις 15 πρώτες χώρες όσον 
αφορά τον στρατιωτικό προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του ΣΦΙΕ, εν τω μεταξύ, έχει αυξηθεί 
κατά 14% σε σύγκριση με το 2020 και αντιπροσωπεύει πλέον το 34% των συνολικών 
στρατιωτικών δαπανών του Ιράν, οι οποίες, σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, ανέρχονται σε 
περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια. 364 εκατομμύρια δολάρια.

Σήμερα, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος Ραΐσι υποστηρίζει το ΣΦΙΕ παραδίδοντας πολλά έργα με 
αντάλλαγμα το αργό πετρέλαιο, το οποίο η Τεχεράνη δεν μπορεί να πουλήσει λόγω των κυρώσεων. 
Το Σώμα βρίσκει μεσάζοντες και παρακάμπτει τις κυρώσεις, γεγονός που δημιουργεί διαφθορά και 
εσωτερικές διαμάχες στους κόλπους του Σώματος.

Είναι προφανές ότι, με φόντο τον γηράσκοντα ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ (83 ετών), ο αγώνας 
των φατριών εντός του ΣΦΙΕ και σε διάφορες δομές εξουσίας αποκτά ιδιαίτερα σκληρό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις, το συνολικό κεφάλαιο του ΣΦΙΕ ανέρχεται σήμερα 
σε περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Ταυτόχρονα, πρέπει να επισημανθεί ότι ο αγώνας δεν 
γίνεται μόνο για χρήματα και εξουσία εντός του ΣΦΙΕ, αλλά και εναντίον του. Για παράδειγμα, η 
Φαεζέχ Χασεμί Ραφσαντζανί, πρώην μέλος του Μετζλίς και κόρη, θα μπορούσε να πει κανείς, του 
πατέρα του ΣΦΙΕ, έχει επικρίνει έντονα τις δραστηριότητες του και πρόσφατα δήλωσε ότι το ΣΦΙΕ 
πρέπει να παραμείνει στον αμερικανικό κατάλογο των ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων.

Συνοπτικά: 

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής του, το ΣΦΙΕ εξελίχθηκε από ένα συνονθύλευμα διάσπαρτων 
πολιτοφυλακών, ανεπαρκώς οπλισμένων μονάδων που εκτελούσαν κυρίως καθήκοντα ασφαλείας 
για πολιτικές ομάδες πιστές στον Χομεϊνί, σε μια ισχυρή δομή.

Σήμερα το ΣΦΙΕ αποτελεί μια εταιρική ένωση αμιγώς στρατιωτικών, μυστικών, αστυνομικών, 
πολιτικών και ιδεολογικών, καθώς και χρηματοπιστωτικών και οικονομικών δομών του σύγχρονου 
Ιράν. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο μεγαλο-όμιλο με άμεσο επικεφαλής τον 
Ανώτατο Ηγέτη και το περιβάλλον του.

Σήμερα το ΣΦΙΕ είναι η ραχοκοκαλιά της κρατικής υπόστασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του 
Ιράν.

Είναι ένα κράτος εν κράτει.


