SUMÁRIO
SUMÁRIO ................................................................................................................................. 2
INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 4
GOVENO CARTER: DIPLOMACIA DA PACIÊNCIA .............................................................. 6
O Gabinete Carter .................................................................................................................. 6
Perfil político ...................................................................................................................... 6
Corrida presidencial: o outsider ........................................................................................ 6
Ferramentas e modo de Governo........................................................................................7
Antecedentes .......................................................................................................................7
Watergate ............................................................................................................................7
Abandono do padrão ouro ................................................................................................. 8
Crise energética .................................................................................................................. 8
Os Kennedys e os democratas ............................................................................................ 9
Política interna ................................................................................................................... 9
Inclusão econômica e social ............................................................................................... 9
A crise da Chrysler Corporation ...........................................................................................10
Plano Nacional de Energia ................................................................................................10
Política externa.................................................................................................................. 11
A diplomacia desarmada ................................................................................................... 11
Anistia para desertores do Vietnã ..................................................................................... 12
Acordo de Camp David ..................................................................................................... 12
Relação com China Popular .............................................................................................. 12
Relação com Cuba e demais países americanos ............................................................... 13
Tratados panamenhos ....................................................................................................... 13
SALT II .............................................................................................................................. 13
Antecedentes e crises políticas .......................................................................................... 14
Violência na América do Sul e tráfico de drogas .............................................................. 14
Incidente do canal do Amor .............................................................................................. 14
Oposição e “Governo fraco” .............................................................................................. 15
Revolução Iraniana............................................................................................................... 16
O Golpe de 53 .................................................................................................................... 16
O Governo do Shah ........................................................................................................... 19

A Revolução ...................................................................................................................... 20
A República Islâmica do Irã .............................................................................................. 21
Os Sequestradores ............................................................................................................... 22
O Sequestro de Fevereiro .................................................................................................... 22
Os Sequestradores e o Planejamento do Sequestro ............................................................ 22
4.3 Primeiras Consequências e Apoiadores Domésticos .................................................... 23
Supostos Apoiadores Internacionais................................................................................... 24
LINHA DO TEMPO DO SEQUESTRO ................................................................................... 25
O GABINETE .......................................................................................................................... 30
Funcionamento de um Gabinete Político ........................................................................... 30
Todo o alcance de poder ....................................................................................................... 31
O fluxo de debate ................................................................................................................. 32
Tipos de Gabinete: Unicameral e Bicameral....................................................................... 32
O sistema de ordens ............................................................................................................ 33
O papel de cada representação em um comitê ................................................................... 35
Negociação de reféns ........................................................................................................ 35
O protocolo básico ............................................................................................................ 36
O CASO.................................................................................................................................... 38
BLOCK POSITIONS ................................................................................................................ 39
Secretário da Defesa Harold Brown ................................................................................ 40
Secretário do Interior Cecil Andrus ................................................................................. 40
Patricia Roberts Harris (Secretary of Health, Education, and Welfare, Secretary of Health
and Human Services, Secretary of Housing and Urban Development)........................... 41
Diretor da CIA Stansfield Turner..................................................................................... 42
Embaixador Extraordinário e de Plenos Poderes aos Estados Unidos da América, enviado
pelo Governo da Vossa Majestade no Canadá, Peter Towe ............................................. 43
Secretário da Força Aérea dos Estados Unidos Hans Mark ............................................ 45
CONCLUSÃO .......................................................................................................................... 47
REFERÊENCIAS..................................................................................................................... 49

CARTA DE DIRETORES
Carta da diretoria
Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Gabinete Carter! A diretoria escreve a vocês
hoje com profunda gratidão ao Instituto DiploMUN por ter nos reunido para conduzir a nossa
crise de reféns de 1979 e gostaríamos de expressar o quão ansiosos estamos para conhecer os
senhores! É um privilégio poder pensar que, se um delegado escolheu o nosso comitê, quer
dizer que este se identificou com o tema de certo modo. E é mantendo isso em mente que
trabalhamos nesse guia e seguiremos trabalhando nesse comitê. Queremos fazer com que a
confiança que os senhores colocaram sobre nós seja justificada e a experiência dos senhores
possa ser memorável. A nossa diretoria preza por autenticidade e franqueza. Isso será
transmitido tanto em como o comitê será projetado quanto na maneira como pretendemos
conduzi-lo.
Deixamos aqui clara nossa disposição de ajudar nos próximos dias e nosso desejo de criar um
ambiente em que trabalho em equipe é o valor norte de nossas operações, até porque, o
Gabinete como gênero de comitê o exige.
Há lugar para todos brilharem no nosso comitê. Vocês irão perceber em alguns dias que
ambientes de alta pressão são excelentes para fazer novos amigos, e descobrir mais sobre si
próprio. A mesa, novamente, agradece a escolha dos senhores.
Vemos vocês na DiploMUN!
Bruno Rios
Guilherme Freitas
Liz Varela
Oliver Polachini
Matheus Luquini
Raquel Sarubbi

INTRODUÇÃO
De todas as crises que o governo Carter poderia ter enfrentado ao longo de seu mandato,
nenhuma foi tão representativa do peso da responsabilidade de ocupar a cadeira presidencial
quanto a Crise de Reféns do Irã de 1979. Os Estados Unidos da América foram forçados a
sentir na pele um dos ditados mais populares do mundo “tudo que vai, volta.”
A Crise de Reféns Estadunidenses no Irã se inicia em um país marcado pela Revolução
Iraniana encabeçada por Ruhollah Khomeini e apoiada pela nação iraniana que clamava pelo
fim da tirania de Pahlavi, tirania esta estabelecida pelos EUA. O sequestro da embaixada
estadunidense inicia a contagem do tempo de um jogo de xadrez entre os EUA e o seu antigo
parceiro no Oriente Médio que o mundo inteiro assiste cada movimento com olhar
minucioso. Como membros do Pentágono e representantes da Casa Branca, é necessário
compreender que não são apenas vidas que estão em perigo, são os cargos de todos os
membros do nosso Gabinete Carter e a reputação da nação estadunidense no cenário
internacional. Se um pequeno país revolucionário no Oriente Médio for capaz de fazer os EUA
se curvar aos seus desejos, qual será o próximo?
Este comitê será um desafio para os delegados, isso é inevitável. A mesa diretora recomenda
que os senhores se preparem com cuidado, pratiquem cautela, priorizem a coesão interna do
Gabinete durante o evento, e, acima de absolutamente tudo: respeitem as vidas que estão em
jogo. Para vocês, e para o Irã, este é um jogo de poder. Para os reféns na embaixada, esses
serão os dias mais aterrorizantes de suas vidas.

GOVENO CARTER: DIPLOMACIA DA
PACIÊNCIA
O Gabinete Carter
Perfil político
James “Jimmy” Earl Carter Jr, nascido em outubro de 1924 (98 anos), na Geórgia, em família
que se mantinha com base na agricultura de amendoins. Começa a se aproximar da vida
política nos anos 50, quando está sendo discutida, nos EUA, a descontrução legal do regime
de segregação racial.
Vivendo no sul estadunidense e de família dona de terras, experiência de perto as tensões
raciais. Depois de integrar uma série de conselhos locais que ajudavam na administração da
cidade e das suas instituições, sai como senador pela Geórgia nos anos 60 e passa a ser
Governador do estado de 1971 a 1974, desde o início pautando sua atuação e atenção nas
tensões sociais geradas pela segregação e pela desigualdade.

Corrida presidencial: o outsider
Carter, em sua corrida presidencial (anos 70), desde as eleições internas do partido
democrata, se colocava como um outsider de Washington. A classe política estadunidense
estava desacreditada pela população por uma série de razões, principalmente o recente
escândalo Watergate (v. 2.2.1.).
O próprio partido democrata estava dividido entre Carter e Ted Kennedy, duas figuras de
caráter diferente. Enquanto o primeiro vinha do sul rural e de família trabalhadora, o segundo
compunha uma elite familiar política que contava não apenas com um membro que fora
presidente pouco mais de uma década antes (v. 2.2.4.), mas também com um que fora
procurador geral (Robert “Bobby” Kennedy), ambos assassinados.
Assim, Carter assume o papel de estrangeiro político, ou seja, um indivíduo que teria
adentrado a carreira política a partir de posições sociais diferentes, e sem o modus operandi
de um político tradicional, se aproximando mais do povo e do cotidiano em suas falas e
posicionamentos e prometendo uma honestidade em seu Governo, indo de encontro direto
com a gestão Nixon/Ford que o antecedeu.

Ferramentas e modo de Governo
Desde o início, quando eleito, o gabinete Carter inclui mulheres em secretariados e
afroamericanos em cargos administrativos importantes, estabelecendo o tom da Governança
Carter.
Os democratas têm maioria no Senado, mas difícil relação com o Congresso - assim, a gestão
Carter é marcada por uma série de propostas e tentativas de mudanças estruturais (economia,
energia, indústria bélica) mas sem grande êxito, devido à falta de concatenação com os
congressistas.
Ainda assim, com apoio do seu partido e da maioria dos senadores, o gabinete consegue
estabelecer diálogos diversos com grupos de minorias e de Direitos Humanos, tanto no plano
nacional quanto no internacional. Neste último, é marcado pelo diálogo com uma série de
lideranças ideologicamente afastadas da política estadunidense, como às da China
Continental (v. 2.4.4.) e de Cuba (v. 2.4.5.), além de acordos com países latino-americanos e
árabes.

Antecedentes
Watergate
Marco importantíssimo na história política do país, o chamado Escândalo Watergate
aconteceu em 1972, durante o segundo mandato do presidente republicano Richard Nixon.
Watergate é o nome de um complexo de escritórios em Washington, intimamente ligado à
Casa Branca e com muitas das suas representações sediadas lá, inclusive a sede do Comitê
Nacional Democrata; foram avistados e pegos agentes escondidos implantando escutas e
tirando fotos de documentos nesta sede, dentre os quais alguns que tinham participado da
intervenção militar derrotada em Cuba, conhecida como Invasão da Baía dos Porcos.
Esses homens foram ligados, grandemente em parte de um informante dentro do Governo, a
grandes nomes do comitê de campanha de Nixon, e eventualmente, com uma comissão
especial criada pelo Congresso, descobre-se que o próprio presidente estava ciente dessas
movimentações ilegais.
A investigação evolui e leva ao início de um processo de impeachment do presidente,
interrompido pela sua renúncia, seguida da posse do vice, Gerald Ford, que anistia seu
parceiro de campanha.
Além das consequências legais e administrativas da descoberta do escândalo, há um grande
antagonismo, durante as investigações, entre presidência e imprensa, levando a uma

desaprovação geral, por parte da população, da classe política como um todo, o que permite
que um candidato como Carter, que se apresentava como estrangeiro à política tradicional,
surgisse e crescesse.
Abandono do padrão ouro
O padrão ouro foi a primeira padronização monetária internacional, que servia para mediar
as trocas entre países. Em resumo, todos os países tinham uma reserva de ouro e sua moeda
representava uma fração de ouro, o dólar, por exemplo, era 1/20 de uma onça, e a libra, ¼,
etc.
Com o fim da I Guerra Mundial, em decorrência das dificuldades de acesso a material, houve
uma crise no padrão ouro que gerou superávits em diversos países, com ênfase na Alemanha,
o que provocou uma queda no consumo e dificuldade nas trocas internacionais, sendo a
economia baseada quase completamente no controle estatal das reservas de ouro.
Com o Acordo de Bretton-Woods, houve a definição, novamente, de um padrão ouro, dessa
vez com o dólar sendo a moeda padrão de comparação com o metal. Apesar disso, o padrão
dura pouco: em 1971, Nixon abandona essa medida, adotando um sistema de câmbio
flutuante, com o lastro da moeda sendo baseado na confiança dos países em mercados
específicos - o dólar sendo o principal, seguido do Euro.
Na prática, o que isso significa? Em primeiro lugar, um aumento muito grande da inflação no
curto prazo, diminuição do poder de compra do consumidor médio e possibilidade de o
mercado de ações impactar muito mais a economia.
Ora, a longo prazo, foi interessante para a economia estadunidense ter seu câmbio liberado
pois permitiu uma concentração internacional de renda e de moeda, permitindo que
acionistas controlassem o acesso da população a bens de maneira barata e com produção
constante. Apesar disso, no curto prazo (leia-se nos mandatos seguintes a Nixon, ou seja,
Ford, Carter e Reagan), era preciso aprender a lidar com um sistema monetário novo e
demoraria a gerar uma estabilidade econômica.
Crise energética
A energia nos EUA era (e é) grandemente baseada na importação de petróleo. Boa parte desse
vem do Golfo Pérsico, região no Irã que foi descoberta no começo do Séc. 20 - havia uma
dependência muito direta entre essa exploração e o desenvolvimento da indústria e da
qualidade de vida nos EUA.

Com o tempo, os países onde essas reservas estavam situadas passam por uma série de
transformações sociopolíticas, inclusive e principalmente a Revolução Iraniana (v. 2.6.1. e
2.6.2.), além de uma especulação descontrolada e elevada diretamente consequente da
adoção do câmbio flutuante (v. 2.2.2.) no preço do barril de petróleo.
Assim, junto com a criação da OPEP, inicialmente composto por países da península árabe +
Venezuela, há uma nacionalização e taxação do petróleo no Irã e nos demais exportadores,
levando a uma dificuldade, por parte dos EUA, em manter a importação e a demanda
energética. Isso tem relação direta com, por exemplo, a recessão na indústria automobilística
(v. 2.3.2.) e vem a provocar a necessidade das ações de Carter na área energética (v. 2.3.3.).
Os Kennedys e os democratas

Não bastassem as crises nacionais, Carter enfrenta também uma crise interna no partido
democrata. Muito embora este tivesse a maioria no Senado e representação grande na
Câmara, há uma dificuldade interna de definir as prioridades do partido.
Grande parte dessa desestruturação vem do assassinato do maior líder recente do partido,
John F. Kennedy. Os Kennedys contavam também com dois outros irmãos de JFK na política,
Robert “Bobby” Kennedy, que foi procurador-geral e também assassinado, e Edward “Ted”
Kennedy.
Ted foi uma grande liderança dentro do partido, e disputou dezenas de eleições internas com
Carter - ao mesmo tempo muitos analistas indicam que, não fosse o inesperado escândalo
Watergate, seria bastante provável a vitória de mais um candidato republicano após a
reeleição de Nixon.
Assim, quando Carter assume a Cadeira Presidencial, é com um apoio partidário difuso e sem
grande planejamento, que estava basicamente atuando como oposição parlamentarista à
gestão republicana.

Política interna
Inclusão econômica e social
Carter se caracteriza pela procura de boas relações com os grupos de minorias no país,
procurando maior inclusão social e econômica, dentro dos limites governamentais da Casa
Branca. Desde escolhas inclusivas dentro do seu próprio Gabinete até o recebimento de
imigrantes no país, com imenso destaque para os cubanos (2.4.5.).

Procura frear o desemprego e melhorar os níveis de renda da população com políticas de
estabilização fiscal, mas essas são pouco efetivas e a inflação pouco controlada que já existia
quando assume a presidência se mantém ao longo do seu mandato.
A taxa de juros, também, se mantém alta, gerando menor investimento em setores produtivos
da economia e impedindo os avanços sociais pretendidos. Ao mesmo tempo, a entrada de
imigrantes e aumento da rede de comércio internacional do Governo cria ramos,
principalmente em locais de concentração imigratória e no setor de serviços.

A crise da Chrysler Corporation
Um dos símbolos da administração Carter, das dificuldades quanto às soluções, foi a Chrysler
Corporation Loan Guarantee Act de 1979. A Chrysler, uma das maiores empresas de produção
automobilística da época, estava com dificuldades de mercado graças ao desemprego e à
inflação em alta, além da falta de combustíveis (em decorrência, inclusive, da perda de acesso
ao petróleo iraniano).
Assim, Carter consegue que o Congresso passe uma ação que cria um Conselho de
empréstimo, administrando valores à Chrysler e às suas subsidiárias e empresas parceiras
para que essa resista à crise e consiga se manter em atividade.
Essa ação representa a crise de consumo (por conta da falta de renda do cidadão médio nos
EUA à época) e de energia, visto que a gasolina subia bastante de preço; representa a
disposição do Governo Carter em investir e emprestar dinheiro à empresa, o que, por sua vez,
representa o otimismo e a visão de longo prazo que marcam sua gestão (não necessariamente
resultando em algo).

Plano Nacional de Energia
Uma das maiores pautas do Governo Carter era a questão energética. Como supracitado, os
preços dos barris de petróleo estavam variando descontroladamente e com pouco vislumbre
de estabilização, devido às movimentações políticas emancipatórias nos países exportadores
(v. 2.2.3.).
Ora, Carter não se propunha a procurar conflito nas relações internacionais (v. 2.4.1.), e essa
disposição ao acordo exigia, por outro lado, um contrapeso interno no sentido de criar maior
independência energética e produtiva.
Assim, é criado, no primeiro ano de mandato, o Departamento de Energia, tendo
representação no Gabinete presidencial pelo cargo de secretário de energia. O encargo inicial

é de caráter estratégico e técnico, no sentido de delimitar as maiores fragilidades internas dos
EUA no setor de energia e traçar respostas de como explorar os meios de produção para suprir
tais fragilidades.
Apesar disso, não demora muito para que se perceba a ligação direta entre a questão
energética e as crises internacionais no oriente médio, visto que mesmo para uma política de
transição energética seria necessária a importação em massa de petróleo.
A maior conquista e símbolo dessa política é o Ato Nacional de Energia de 1978, com
preocupações que passavam por:


Pesquisa de fontes alternativas de energia;



Iniciativas baseadas no mercado e na criação de empregos;



Regulamentação energética;



Incentivos fiscais a refino de petróleo e produção energética;



Programas de conservação de energia;

Apesar disso, parcialmente devido à falta de apoio pleno no Congresso, esse Ato, proposto
inicialmente por Carter, quando apreciado pelos congressistas, têm boa parte das ações de
controle e manipulação de mercado negadas, focando em pesquisa e desenvolvimento de
fontes alternativas, mas falhando na tarefa hercúlea de tornar o país menos dependente da
importação.

Política externa
A diplomacia desarmada
O secretário de Estado de Jimmy Carter, Cyrus Vance, era conhecido por suas capacidades de
mediação desde muito cedo - já a duas décadas antes dos eventos no Irã, representou os EUA
em diversos conflitos de interesse internacionais.
A diplomacia durante o mandato Carter foi descrita por muitos como paciente e desarmada procurando evitar conflitos e mobilizar as Forças Armadas o menos possível, há uma
variedade de acordos que foram alcançados durante sua gestão.
Vance é de tal forma comprometido com essa visão desarmamentista que renuncia seu cargo
quando o presidente decide usar as Forças Armadas para resolver a questão dos reféns.

Anistia para desertores do Vietnã
O Governo Carter concede anistia para vários dos desertores da guerra do Vietnã, em
reconhecimento de pedidos feitos por parte de diversas organizações de direitos humanos e
civis, tanto nacionais como internacionais.
Acordo de Camp David
Uma das proezas mais conhecidas de Carter e seu Gabinete é o Acordo de Camp David, que
envolve Egito e Israel. Ambos os Estados, desde a criação do segundo, se encontravam em
Estado de Guerra e não reconhecimento.
Carter convida o presidente egípcio Sadat e o primeiro-ministro Begin para o campo David,
visando estabelecer um acordo que encerre as relações hostis entre ambas as nações.
Foi estabelecido que Israel devolveria para o Egito a administração da Península do Sinai,
conquistada na Guerra dos Seis Dias, além de estabelecer mecanismos de monitoramento,
comunicação e desmilitarização nas fronteiras. Reconheceria, também, o autogoverno nas
regiões da Cisjordânia e de Gaza.
Com o tempo, o acordo provocou um afastamento do Egito dos demais países persas e
muçulmanos,

atrasando

o

movimento

do

pan-arabismo

e,

consequentemente,

enfraquecendo laços nacionalistas árabes que poderiam dificultar ainda mais o acesso
ocidental às reservas de petróleo.
Relação com China Popular
No mesmo período da administração Carter, se apresentava, na diplomacia nacional, um
dilema: Depois do conflito civil chinês, havia duas representações que se diziam soberanas a China Popular, de orientação revolucionária, continental e com maior parte da população,
e Taiwan, ilha afastada que continha boa parte dos antigos líderes políticos.
Muito embora, ideologicamente, Taiwan estivesse mais alinhada com o governo
estadunidense, a China Popular estava à frente dos interesses materiais e humanitários da
população, sendo inclusive reconhecida como a legítima representação do país no Conselho
de Segurança da ONU.
Assim, ainda que tardiamente, os EUA reconhecem a China Popular e sua legitimidade a
partir das políticas de Carter e Lance, que avançaram com o diálogo internacional em
comparação com a gestão Nixon.

Relação com Cuba e demais países americanos
Além do reconhecimento da China, Carter também tem diálogo aberto com Cuba e com
diversos países da América Latina, tanto de orientação popular quanto ditatoriais.
No caso específico de Cuba, as relações estavam bastante danificadas em decorrência do
anticomunismo do Presidente Nixon - alguns dos agentes da Operação Watergate estavam,
inclusive, no batalhão enviado para invadir a ilha caribenha na chamada operação da Baía
dos Porcos (v. 2.2.1.).
O Presidente Castro, à época, precisava lidar com um grande contingente de habitantes que,
insatisfeitos com o regime, procuravam sair do país, inclusive com muitas fugas improvisadas
e irregulares. Os EUA eram destino comum dessas pessoas, inclusive em decorrência da
oposição internacional ideológica entre ambas as nações.
Com a retomada das relações, Castro faz algo interessante: permite que todos os cubanos que
chegarem ao Porto de Mariel sejam levados a outros países por seus Governos - isso gera uma
onda sem precedentes de imigração para os EUA, que tem extrema dificuldade ao acolher
essas pessoas.
Como bem demonstrado no filme dirigido por Brian De Palma de 1983, Scarface, os cubanos
ficaram em campos imigratórios e passaram a compor boa parte da classe trabalhadora das
cidades que os receberam, representando uma forte bandeira política para essas regiões ao
mesmo tempo que aumentavam a insatisfação de setores mais conservadores e reacionários,
que opunham o Governo Carter.
Tratados panamenhos
Consequência do diálogo entre Governos e grupos sociais de base, na escala internacional, a
mudança das relações hierarquizadas entre Estados Unidos e países menos desenvolvidos se
torna, para alguns, desimperializada e, para outros, imperializada de formas mais sublimes.
Como símbolo dessa disposição a diálogos e reconhecimento das soberanias locais, o Governo
faz um acordo com o Panamá, cedendo a posse do Canal, construído por executivos e para
interesses americanos, para o país.
SALT II
Embora o acordo SALT II não tenha sido idealizado por Carter ou por Vance, foi no governo
deles que foi acordado, em Viena, 1979. O SALT II foi um acordo dos EUA e da URSS, as
maiores potências do período, para limitar a produção de armas estratégicas de ambos os
lados.

Isso não apenas combina com a política desarmamentista de Vance, nas relações
internacionais (v. 2.4.1), bem como é coerente com o aumento de diálogo com nações
próximas dos soviéticos - a construção de uma alternativa ao domínio bélico.
Armas estratégicas são armamentos que visam operações localizadas e de alta tecnologia, ou
seja, ideias para intervenções militares estratégicas. A sua limitação representaria uma
diminuição da possibilidade de intervenções, por parte das duas potências, em países
estrangeiros.
O acordo chega a ser assinado e foi considerado, à sua época, um importante conquista
diplomática. Apesar disso, usando como desculpa a intervenção militar da URSS no
Afeganistão, o Congresso dos EUA não ratifica o acordo, tornando-o, na prática, inválido.

Antecedentes e crises políticas
Violência na América do Sul e tráfico de drogas
O pouco investimento em desenvolvimento e industrialização, à época, em decorrência da
alta da inflação e da taxa de juros, junto ao desemprego, causa uma concentração de trabalho
no setor de serviços e na importação.
Ao mesmo tempo, há uma migração latina muito grande, com o estabelecimento de relações
comerciais e liberalização econômica com esses países.
Ora, um setor que se beneficia bastante com isso é o do tráfico, sendo um dos que mais
crescem no período. Esse ponto é muito utilizado, internamente, para atacar o Governo
Carter.
Incidente do canal do Amor

O canal do Amor é uma região no estado de Nova Iorque que era, inicialmente, um bairro
planejado, mas acabou não sendo levado à diante. Com o tempo, a região começou a virar um
problema para a saúde pública - diversas pessoas que moravam perto apareciam doentes, e
houve uma demora até que se percebesse a relação entre os dois fatos.
Estando num estado de periculosidade a mais de três décadas, quando Carter assume, o
problema está atingindo um nível crítico. Em 76 a imprensa começa a investigar melhor a
questão, e nos anos seguintes protestos são feitos para tentar resolver a situação.
O Governo Carter, frente à urgência da situação, remove centenas de moradores da região,
movendo-os para outros locais. Essa ação é vista como solução para a questão, recebendo

principalmente comentários positivos da imprensa e da população civil - ainda assim,
algumas entidades criticam a ação como sendo pouco eficiente e deixando o ônus cair em
cima dos moradores.
Oposição e “Governo fraco”
Assim como acontece hoje, com Putin e Biden, muitos países apontam a administração Carter
como fraca e passiva. Seus esforços para garantir inclusão e direitos humanos acontecem num
cenário de hegemonização mundial de mercado e indústria bélica pelos EUA e pela URSS, em
segundo lugar.
Dessa maneira, quando Governos com pautas menos armamentistas e de mais diálogo
assumem, ao mesmo tempo que se faz um cenário interessante para estabelecimento de novas
relações, nações conflituosas podem aproveitar da pausa na pressão americana no país como
uma forma de se restabelecer e agir.
Assim como a invasão da Ucrânia, a crise iraniana se aproveita dessa folga na dominação
imperialista para golpear de volta, e essa dinâmica foi apontada, assim como hoje acontece
com a oposição trumpista e à direita de Biden, pelos republicanos (em particular Reagan,
durante sua campanha para presidência).
Ao mesmo tempo, como já apontado, a economia não vai bem e o mercado de trabalho está,
de alguma forma, estagnado - os setores produtivos recebem menos investimento, a
especulação aumenta, a energia vai ficando cada vez mais cara e, ao mesmo tempo, os ianques
vão vendo a chegada de ondas de imigrantes latinos.
Toda essa situação gera uma impressão de fraqueza em relação ao Governo, principalmente
criada e aumentada pela oposição e por setores conservadores. Com o tempo, a própria
opinião pública passa a se voltar contra Carter, inclusive por conta de sua pouca efetividade
na relação com o Congresso.
O ex-presidente aponta, em um famoso discurso, que essa impressão é parte de uma falta de
“autoconfiança” do povo americano, que se acostuma com uma política reativa como a única
forma de responder a questões críticas. Para o bem ou para o mal, Carter é, hoje, um dos
presidentes mais condecorados com prémios e reconhecimentos nos setores de direitos
humanos hoje, tendo inclusive recebido um Nobel da paz, ao mesmo tempo que integra o
grupo de 11 ex-presidentes que perderam a reeleição, inclusive em decorrência da demora em
solucionar a questão dos reféns no Irã.

Revolução Iraniana
A imersão de um Gabinete depende fortemente da capacidade de seus delegados de
compreender a realidade com a qual estão trabalhando e a graciosidade com que estes
assumem seus lugares no jogo de poder em nome do sucesso da missão incubida. Quando
esta diretoria oferece aos delegados o desafio de compor o Gabinete Carter, estamos pedindo
para que os senhores sejam as melhores versões das suas representações, pensem como elas,
executem suas funções como elas, saibam suas falhas e defeitos do privado ao público, pois
inevitavelmente a mesa diretora fará com que sintam as emoções deste comitê como elas
talvez tenham sentido a mais de 50 anos atrás.
Sun Tzu deixou de legado para a humanidade filosofia de guerra que permanece relevante até
hoje, no tempo das bombas nucleares e armas anti-satélite. Uma de suas sabedorias mais
famosas é da frase “Conheça o inimigo e conheça a si mesmo” que tem uma versatilidade de
aplicabilidades notável, mas que por fins da Revolução Iraniana iremos interpretar como
“diga-me quem são seus inimigos e eu direi quem tu és”. Ou seja, para compreender os
Estados Unidos na nossa crise de reféns, é necessário compreender o Irã.
A Mesa se compromete então a escrever do ponto de vista iraniano nesse conflito, e encoraja
os delegados a se sentirem livres em formar suas opiniões sobre os fatos narrados, tanto como
indivíduos, com suas próprias ideias e crenças, quanto como futuros delegados dos Estados
Unidos da América. E, apenas para um exercício de dialética, observem qual das duas vai
prevalecer.
O Golpe de 53
O ponto comum em que começa a ser contada a história da Revolução Iraniana é o golpe de
Estado que depôs o Primeiro-Ministro democraticamente eleito Mohammed Mossadegh em
19 de Agosto de 1953. Mossadegh como ministro promoveu e executou políticas que visavam
fortalecer o Estado iraniano, e mais especificamente o parlamento. A identificação do povo
iraniano com o Ministro era pautada em sua defesa constante da democracia e sua objeção
clara à interferência estrangeira no Irã. Mossadegh possuía maioria no parlamento, o Majlis,
o que o garantia excelente governabilidade e ambas as suas ideologias quanto suas
movimentações o colocaram no radar do Ocidente como possível “ameaça a coesão
internacional” antes mesmo de colocar em prática seu maior objetivo, que levaria a sua
deposição: A nacionalização da indústria do petróleo iraniana.

Mossadegh pediu para analisar as finanças da hoje chamada Anglo-Iranian Oil Company,
cujo 50% das ações eram pertencentes aos britânicos por acreditar que esta não estaria
pagando impostos justamente ao governo iraniano. Após a empresa se recusar a cooperar na
investigação, Mossadegh leva ao parlamento a proposta de estatizar a indústria de petróleo
e, para a indignação dos britânicos, a estatização passa com louvor em 1951.
A esse ponto a retórica internacional já havia se tornado de que o Irã estava vítima de um
líder comunista que precisava ser parado. Quando Mossadegh expulsa os acionistas
britânicos do país, e é aclamado pelo seu povo, o Reino Unido inicia uma campanha de
boicote ao petróleo iraniano e administração de Winston Churchill entra em contato pela
primeira vez com a presidência dos EUA e começam a elaborar o que entraria para a história
como “Operação Ajax”.
A proposta entregue pelo governo iraniano para a Anglo-Iranian Oil Company, e por tabela
ao Reino Unido, era simples: as administrações continuam as mesmas e os lucros seriam
divididos em 50/50, que foi prontamente negada e o boicote foi reforçado. O Reino Unido
ainda reluta em tirar o sigilo de sua participação na operação, mas documentos recentes da
CIA expõem o contato com os dois governos com um dos memorandos se chamando inclusive
de “Proposta britânica para organizar um golpe de Estado no Irã”. Mossadegh havia se
consagrado como o mais novo inimigo do Ocidente.
Um ponto importante a ser ressaltado é a relação entre Mossadegh e o Shah Pahlavi. Eles
entraram em embate direto várias vezes durante o governo, sendo o momento mais
importante quando Mossadegh faz uma demonstração de poder extravagante e pede
demissão. O caos popular foi tão expressivo que forçou o Shah a apontá-lo como primeiroministro cinco dias depois, dessa vez com os poderes que esta vinha exigindo, os de controle
do exército e complacência no processo de estatização.
Mas sua popularidade não foi permanente, principalmente entre os Majlis. Na medida em
que a crise causada pelo embargo foi avançando, Mossadegh foi perdendo governabilidade e
começou a depender de medidas autocratas para conseguir legislar, ao ponto de enfrentar
demissões em massa no seu parlamento e estabelecer lei marcial para dar ao seu cargo
poderes emergenciais. E essa é a justificativa para iniciar a operação Ajax. Supostamente, a
administração de Eisenhower teria entrado em contato com o Shah Mohammad Reza Pahlavi
e dito que o golpe ocorreria com ou sem apoio dele. Duas versões são contadas: a que o Shah
foi pressionado até o ponto de desistência a demitir o Primeiro-Ministro e a versão em que o
Shah, que já era pessoalmente averso a Mossadegh por suas tendências anti monarquistas
teria sido cúmplice voluntário e feito uso dos seus poderes constitucionais.

O que sabemos é que o Shah Pahlavi envia uma carta de demissão ao Primeiro-ministro
Mossadegh, o que teoricamente só poderia acontecer com o consenso dos Majlis, e este
prontamente permanece em seu posto. O Shah provavelmente esperava que o golpe não fosse
bem-sucedido, pois ele foge para Bagdá, Iraque, com sua rainha. Ainda no Irã, é especulado
que Mossadegh previu este movimento por parte de forças estrangeiras e optou pela medida
desesperada de dissolver o parlamento. O governo, e em certa escala o povo, se fratura entre
monarquistas e leais a Mossadegh, a parte monarquista entrou em embate pelo
reconhecimento do General Fazlollah Zahedi, o novo indicado do Shah como primeiroministro que passou a primeira fase do golpe fora de perigo em uma localização desconhecida.
As campanhas para a mídia internacional já estavam a todo vapor patrocinadas pelos EUA,
com fotos do documento reconhecendo Zahedi correndo por jornais do mundo inteiro, sendo
que o único iraniano a ver aquele documento até aquele momento era o próprio Shah.
A frustração da CIA pelo golpe ainda não ter se concretizado era crescente. Então General
Fazlollah Zahedi sai de seu esconderijo e vai às ruas com a parcela do exército que o apoia e
consegue resumir o controle do parlamento em 19 de agosto de 53. Oficiais do governo de
Mossadegh são presos, assim como membros do partido comunista e ativistas políticos,
destruindo o sistema multipartidário do Irã. As pessoas de interesse são julgadas
rapidamente, o ministro das relações exteriores, Hossein Fatemi, é executado.
Mohammed Mossadegh, o último governante democraticamente eleito que o Irã teve, é
colocado em julgamento com o pedido da promotoria pela pena de morte ou prisão perpétua,
que a corte iraniana se recusa veementemente a conceder. O Premier de então 60 anos, que
ainda é lembrado como um homem teimoso, conduz sua própria defesa com seu doutorado
em direito e recebe como sentença final três anos em confinamento solitário. Mesmo após o
fim de sua sentença foi mantido em prisão domiciliar até perder sua batalha contra o câncer
em 1961, mais especificamente 19 de agosto de 61.
Ao ouvir o veredito, Mossadegh teria dito sarcasticamente a todos os presentes: "O veredicto
deste tribunal aumentou minhas glórias históricas. Estou extremamente grato por terem me
condenado. Realmente esta noite a nação iraniana entendeu o significado de
constitucionalismo."
A primeira vez que os Estados Unidos da América admitiram sua participação no golpe de
Estado foram documentos declassified em 2013.

O Governo do Shah
Mohammad Reza Pahlavi ascende ao trono em 19 de setembro de 1941 com apenas 22 anos
por decorrência da deposição de seu pai Reza Shah Pahlavi por uma intervenção orquestrada
pela União Soviética e o Reino Unido após o Irã se recusar a romper contato com oficiais
alemães. Mesmo tendo sido próximo de seu pai e conselheiro de Estado do mesmo, Reza
Pahlavi passou seus primeiros momentos de governo corrigindo falhas do Shah anterior. Foi
particularmente importante para o mesmo fortalecer o exército iraniano após a vergonhosa
invasão anglo-sovietita ter ocorrido quase sem resistência e reforçar a lealdade do mesmo à
coroa. Durante a segunda guerra, o Irã se torna o “corredor persa” de passagens de recursos
entre a URSS e o ocidente. O Shah sofre uma tentativa de assatinato em 1949 que foi atribuída
ao partido comunista iraniano flexiona o poder da coroa para banir o partido
temporariamente.
O Shah tinha grandes tendências a debater e discordar de seus primeiros-ministros, e
raramente oferecia eles a mesma liberdade, e talvez por isso seu maior desafeto tenha sido
Mossadegh, que não apenas discordava do mesmo como ativamente buscava reduzir o poder
da monarquia. A manobra que colocou o exército na mão do primeiro-ministro foi uma
afronta pessoal, para Reza Pahlavi, pois o novo exército iraniano era seu projeto pessoal. Não
é surpreendente que este tenha cedido à pressão externa de execução do golpe de Estado e
retornado ao Irã a seguir sem remorso, ou sequer compreender exatamente a dimensão do
que este havia feito.
Após o golpe, com o Majlis dissolvido e um fantoche como primeiro-ministro, o Shah assumiu
quase que completamente controle sobre o governo iraniano, pela primeira vez este não
dependia de jogo político para ter poder, ele estava concentrado em suas mãos. Buscando um
novo plano de governo e a aprovação do povo, o Shah ironicamente se aproxima da retórica
política de Mossadegh de reformas sócio-econômica. Ele investe em aproximar o Irã ao ideal
ocidental de progresso, curiosamente chamadas de “revolução branca”
A medida em que o Shah passava a ver a constituição iraniana como apenas uma sugestão
sua oposição crescia, tendo seu momento chave em 1967 em que este coroa a si próprio ao
posto imperador, se tornando absoluto. O ato conseguiu unir tanto a esquerda
constitucionalista quanto líderes religiosos fundamentalistas contra ele, pois além de anti
democratico, coroar a si próprio com o título de “Rei dos Reis” era um ato contra Alá. Essa
oposição era ativamente reprimida pela polícia secreta iraniana e as desigualdades sociais do
país nunca foram tão gritantes.

O Shah eventualmente seria derrubado pela Revolução Iraniana e passado o resto de seu s
dias em exílio. Infelizmente, para aqueles que ainda guardavam o desejo de levá-lo à justiça
em nome do povo iraniano, o Shah sofria de câncer. Após sua breve estadia em Nova York, o
Shah faleceu em Cairo, no Egito em 1980 por decorrência da doença.
Mohammad Reza Pahlavi foi o último Shah a reinar sobre o Irã.
A Revolução
Há um padrão comum na liturgia das religiões abraâmicas que é a ideia de que quando o povo
mais precisar, Deus irá apontar um líder dentre eles. Um homem comum, com coração justo
e o fará rei. Essa fé é particularmente verdadeira quando falamos de Islã. Assim como Alá
escolheu Davi, Alá escolheu Mohamed e diferente de outros agentes de religiões abraâmicas,
Mohamed não é uma metáfora, não há discussão histórica se ele teria existido ou não. O
Profeta era um homem de carne e osso que tinha registros extensivos de todo o seu caminho
sobre a terra. Mohamed era um homem comum que foi responsável por unificar os povos
árabe sobre a fé islâmica, que foi reconhecido por seus contemporâneos como um homem
santo e que sua morte causou a fracturação da religião com dano irreparável.
Na era de ouro do Islã, a fé e o Estado estavam unidos, não por acaso que os ensinamentos
do Profeta sobre fé se confundem com os de governo. O islã equalizou o povo, avançou a
ciência, exigiu a alfabetização da população. Não é estranho um povo mulçumano a recorrer
à fé em busca de ordem, pois existe precedente para o sucesso dessa prática. E é importante
ressaltar que enquanto o princípio de autodeterminação dos povos for respeitado, não cabe
ao ocidente patologizar essa tendência histórica.
Dito isto, não é surpreendente que a fé do povo islâmico em seus líderes tenha sido tirada
vantagem em tantas outras ocasiões.
Ruhollah Musavi Khomeini é exilado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi após o anúncio
formal da "revolução branca”, que Khomeini é veementemente contra por ser um ataque ao
islã, tanto pela tentativa de "transformar o Irã no ocidente” quanto de afastamento literal da
fé. Khomeini organiza a classe clerical contra o Shá, escreve cartas o chamado de tirano e
organiza protestos contra o Shá. Em 3 de junho de 63 Khomeini proferiu o discurso dizendo
que se o Shah não mudasse o povo agradecia ao vê-lo partir.
Talvez subestimando sua popularidade, o Shah ordena a prisão de Khomeini três dias depois
e o país simplesmente irrompe em protestos por 3 dias com repressão violenta e estimativa
de 400 mortos. Após um ano preso, Khomeini é forçado ao exílio no Iraque em 4 de novembro
de 64.

A partir daqui o Irã passa a enfrentar uma marcha lenta em que de pouco em pouco o povo
se revoltava independentemente, organiza greve e começava a lutar de volta, se apegando a
lideranças tanto islâmicas como esquerdistas, que pela primeira vez pareciam concordar em
alguma coisa. A revolução havia começado. Para o Shah, o sentimento provavelmente foi o
de ver um tsunami chegando na praia sem entender do que se trata.
Khomeini mesmo em exílio esteve presente, enviando seus discursos e ensinamento para
casa, encorajando as massas, ao ponto que sua atividade criou atrito entre o Iraque e o Irã,
fazendo Saddam Hussein a mandá-lo embora em 6 de outubro de 1978. Ele se mudou para
Paris, mas o Irã clamava pelo seu retorno.
A Revolução organizada começaria em resposta ao massacre da Sexta-feira negra em 8 de
setembro de 1978. Em resposta a protestos, o exército Iraniano investiu contra a população,
e temos estimativas de até 15 mil mortos e feridos. O relato do governo do Shah é de 86.
As revoltas daquele ano foram tão massivas que o Shah se viu forçado a deixar o país em 16
de janeiro de 79, e em 1 de fevereiro de 1979, Khomeini volta para casa após 14 anos de exílio
triunfante, em sua própria apoteose. A classe clerical rapidamente se organiza e é estabelecida
a República Islâmica do Irã, com seu Líder Supremo Ruhollah Musavi Khomeini.

A República Islâmica do Irã
Khomeini nunca omitiu que queria transformar o Irã em um Estado islâmico. Ele
constantemente falava da união entre a religião e o governo, que a sharia ainda era a lei
correta que o povo islâmico deveria seguir. Ele é creditado com a frase “Quando alguém
estuda um pouco ou presta um pouco de atenção às regras do governo islâmico, da política
islâmica, da sociedade islâmica e da economia islâmica, perceberá que o Islã é uma religião
muito política. Qualquer um que diga que a religião é separada da política é um tolo; ele não
conhece o Islã ou política.”
E é com esse espírito que Khomeini transforma um Estado pró-ocidente em um Estado que
abomina tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética e que não moveria um único dedo
para ajudar “inimigos do Islã”.
Dentre os inimigos do Islã podemos incluir os ex-agentes do governo do Shah que foram
julgados e muitos executados pela “justiça de vingança” de Khomeini, mas também qualquer
oposição interna à nova República vindo dos mesmos grupos de esquerda que apoiaram a
revolução. Importante notar também que as minorias étnicas e culturais do Irã como curdos
e persas passaram a ser sistematicamente perseguidas e reprimidas.

O povo iraniano fora prometido ao paraíso de Alá terra, e agora se preparava para
enfrentar um dos capítulos mais sombrios da sua história.

Os Sequestradores
O Sequestro de Fevereiro
No dia 14 de fevereiro, meses antes do início do sequestro principal, a instituição de esquerda
Organização das Guerrilhas Fedai do Povo Iraniano - mais conhecida como Fadaian-e-Khalq
-, invadiu a Embaixada dos EUA em Tehran e sequestrou o Oficial da Marinha Kenneth
Kraus. O embaixador da época, William H. Sullivan, entregou a Embaixada à Fadaian-eKhalq para salvar vidas e, com a assistência do Ministro das Relações Exteriores do Irã,
recuperou a mesma em três horas. O marinheiro Kraus foi sequestrado, torturado, julgado e
condenado à morte pela Organização. No dia de sua condenação - o 6º dia de cativeiro, 20 de
fevereiro -, o Presidente Carter e o Embaixador Sullivan conseguiram negociar sua liberdade.
Os Sequestradores e o Planejamento do Sequestro
O sequestro principal estava planejado para setembro, e foi idealizado por uma organização
de nome Estudantes Islâmicos Seguidores da Linha de Imam (EISLI). A tal organização foi
criada e liderada pelo estudante de engenharia Ebrahim Asgharzadeh.
Asgharzadeh era o líder do Escritório para o Fortalecimento da União (OSU), criado pelo
Ayatollah Mohammad Beheshti para organizar estudantes muçulmanos para lutar contra a
influência da oposição esquerdista e liberal Mujahedin-e Khalq nos estudantes universitários.
Assim sendo, Asgharzadeh consultou os líderes das associações islâmicas das principais
universidades de Tehran - a Universidade de Tehran, a Universidade de Tecnologia Sharif, a
Universidade de Tecnologia Amirkabir, e a Universidade de Ciência e Tecnologia do Irã -, e
assim estabeleceu a Estudantes Islâmicos Seguidores da Linha de Imam.
No primeiro encontro da EISLI, cinco estudantes estavam presentes. O líder Asgharzadeh;
dois que tinham como alvo a embaixada Soviética, visto que a URSS era um “regime marxista
e anti-Alá”; e outros dois, Mohsen Mirdamadi e Habibollah Bitaraf, que apoiavam o alvo
escolhido por Asgharzadeh: os Estados Unidos. A porta-voz dos estudantes iranianos durante
a crise, Masoumeh Ebtekar, reiterou que aqueles que não aprovaram o plano de Asgharzadeh
não participaram dos eventos subsequentes. De acordo com ele, “a meta era demonstrar
rejeição ao governo americano através da ocupação de sua embaixada por algumas horas.

Anunciar nossas objeções diretamente do local ocupado carregaria nossa mensagem para o
mundo de uma forma muito mais firme e efetiva.” Mirdamadi, por outro lado, expressou que
os organizadores “pretendiam deter os diplomatas por alguns dias, talvez uma semana, mas
nada além disso”.
Os estudantes assistiam os procedimentos dos Guardas de Segurança da Marinha de terraços
de prédios próximos à Embaixada. Eles também se basearam nas experiências da revolução
mais recente, durante a qual a Embaixada foi rapidamente ocupada. Eles se voluntariaram
em apoio aos policiais responsáveis pela Embaixada e em nome dos Guardas Revolucionários
Islâmicos.
De acordo com o grupo, o Aiatolá Khomeini, que havia apontado o governo provisório, não
sabia do plano. Os estudantes dizem ter tido a vontade de avisá-lo; porém, de acordo com o
autor Mark Bowden, o Aiatolá Mohammad Mousavi Khoeiniha os persuade a não o fazê-lo.
Ele temia que o governo usaria a polícia para expulsar os estudantes, assim como foi feito no
sequestro de fevereiro. Por outro lado, Khoeiniha sabia que se Khomeini soubesse que os
ocupantes da embaixada eram conservadores e seus apoiadores - e não os esquerdistas da
ocupação de fevereiro -, e que muitos muçulmanos ocuparam os arredores da Embaixada
para demonstrar apoio à ocupação, seria improvável que ele interferiria. Apoiadores da
ocupação constataram que sua motivação era o medo de outro golpe de estado apoiado pelos
Estados Unidos contra a revolução popular iraniana.
Os Estudantes Islâmicos Seguidores da Linha de Imam demandaram o retorno do Shah
Mohammad Reza Pahlavi para o Irã para seu julgamento e execução. Os Estados Unidos
mantiveram que o Shah teria ido aos Estados Unidos por questões médicas. As outras
demandas dos EISLI incluíam um pedido de desculpas dos Estados Unidos por sua
interferência em questões internas do Irã, incluindo o golpe de retirada do Primeiro-Ministro
Mosaddegh em 1953, e que os ativos congelados do Irã nos Estados Unidos fossem liberados.
Equipes revolucionárias traziam a público documentos secretos americanos roubados da
embaixada - alguns deles reconstruídos após serem rasgados - para reforçarem suas
alegações de que os Estados Unidos tentavam desestabilizar o novo regime iraniano.

4.3 Primeiras Consequências e Apoiadores Domésticos
A tomada da Embaixada foi gradualmente se popularizando, e, juntamente com o
apoio completo de Khomeini, acabou vendo os planos sobre sua duração mudarem. Alguns
atribuíram a falha do Presidente Carter de imediatamente declarar um ultimato ao Irã como

a causa da continuidade do sequestro. A primeira reação de Carter foi uma solicitação de
liberação dos sequestrados com motivações humanitárias, e compartilhou com o Aiatolá suas
esperanças de uma aliança estratégica anti-comunista. Alguns líderes estudantis tinham
esperanças de que Bazargan, o Primeiro-Ministro moderado iraniano, juntamente a seu
gabinete, renunciassem após alguns dias da pressão do sequestro.
A duração do cativeiro dos sequestrados também foi atribuída a políticas revolucionárias
internas do Irã; de acordo com o Aiatolá Khomeini, “[o sequestro] uniu nosso povo. Nossos
oponentes não têm a coragem de agir contra nós. Podemos colocar a constituição a voto
público sem dificuldades, bem como executar nossas eleições parlamentares e presidenciais.”
A Mujahedin-e Khalq apoiou o sequestro. De acordo com o autor Daniel Pipes, os
esquerdistas marxistas e muçulmanos compartilhavam uma antipatia comum contra as
reformas liberais feitas pelo último Shah. Ambos os grupos também favoreceram a União
Soviética em relação aos Estados Unidos nos primeiros meses da Revolução Iraniana.
Ao apoiar o sequestro com o slogan “A América não pode fazer nada”, Khomeini reuniu
apoiadores e desviou das críticas à sua controversa constituição teocrática, que acabou sendo
marcada para votação em referendo em menos de um mês. O referendo foi bem-sucedido, e,
após a votação, tanto revolucionários esquerdistas quanto teocratas continuaram utilizando
alegações de pró-americanismo como forma de repressão contra seus oponentes. Forças
políticas relativamente moderadas incluíam o Movimento de Liberdade do Irã, a Frente
Nacional, o Grande Aiatolá Mohammad Kazem Shariatmadari, e, mais tarde, o Presidente
Abolhassan

Bani-Sadr.

Particularmente,

despachos

diplomáticos

cuidadosamente

selecionados e relatórios descobertos na embaixada e divulgados pelos sequestradores
levaram à perda de poder e à renúncia de figuras moderadas como o Primeiro Ministro
Bazargan.
A tentativa fracassada de resgate e o perigo político de qualquer movimento visto como próEstados Unidos atrasaram a negociação da libertação dos reféns. Após o fim da crise,
esquerdistas e teocratas se voltaram uns contra os outros, e o grupo teocrático - mais forte eventualmente aniquilou a esquerda.

Supostos Apoiadores Internacionais
Os soviéticos e seus aliados - Alemanha Oriental, Cuba e Líbia - eram suspeitos de
prestar assistência aos sequestradores. A Organização de Libertação Palestina (PLO) ofereceu
soldados, financiamento, treinamento e tecnologia às forças de Khomeini antes e depois da

revolução, e logo, tornou-se suspeita de envolvimento na crise do sequestro. Além disso, Fidel
Castro elogiou Khomeini, dizendo que era um revolucionário anti-imperialista que podia
encontrar causas comuns a revolucionários socialistas e muçulmanos anti-Estados Unidos:
ambos expressavam desdém pelo capitalismo moderno e preferiam um coletivismo
autoritário.

LINHA DO TEMPO DO SEQUESTRO
(-14) 22 de outubro de 1979 - O Presidente Jimmy Carter autoriza a entrada do Shah Reza
Pahlavi nos Estados Unidos da América para tratamento médico.
(1) 4 de novembro de 1979 - Militantes iranianos tomam a embaixada dos Estados Unidos
e fazem 66 reféns americanos, exigindo que os EUA enviem o Shah deposto de volta ao Irã e
teorizando que a embaixada estava realizando trabalho de espionagem. Enquanto isso, dois
grupos diferentes de cidadãos americanos escapam através de um prédio anexo. Dentre eles
estavam Robert Anders, Cora Amburn-Lijek, Mark Lijek, Joseph Stafford, Kathleen Stafford
e Lee Schatz, os seis diplomatas estadunidenses resgatados na Operação Argo.


Linha do tempo do dia da invasão


Aproximadamente às 11h os estudantes invadem o terreno do complexo da
embaixada americana.



Diplomatas fazem contato com a polícia iraniana em busca de reforços. A ajuda
nunca chega.



Os manifestantes cercam a Chancelaria.



Enquanto isso ocorre, o diplomata Lee Schatz está visitando a embaixada suíça,
onde ele acaba dormindo por dias até conseguir se refugiar nas residências
oficiais dos diplomatas canadenses.



Os militares atiram gás lacrimogêneo na tentativa de controlar a multidão.



Os estudantes começam a quebrar janelas no porão do prédio.



Um dos militares sai do prédio para tentar negociar com os invasores, mas é
imediatamente imobilizado, vendado e colocado sob a mira de armas.



Outro americano, dessa vez um diplomata, também sai do prédio na esperança
de negociar com os manifestantes, mas é imobilizado e vendado.



Enquanto isso, 10 americanos se trancam em um armário de segurança para
destruir documentos sensíveis sob as ordens do diplomata Bruce Laingen.



Ainda havia documentos secretos guardados no escritório de Bruce Laingen.
Somente ele possuía a chave.



Enquanto isso, dois grupos no prédio isolado conseguem escapar. O grupo
liderado pelo Conselheiro-Chefe, Richard Morefield, foi capturado e foi
escoltado de volta para o complexo americano. Já o grupo composto por Anders
e os casais Lijek e Stafford conseguiram auxílio de outras embaixadas.



Os reféns foram divididos em grupos, imobilizados, amarrados a cadeiras e
interrogados diante de câmeras.



O Ministro do Exterior do Irã, Ebrahim Yazdi, se encontra com os chefes da
missão diplomática americana, Bruce Laingen e Victor Tomseth, e se
compromete a falar com o Conselho Revolucionário em prol dos reféns.



Acaba o dia.

(5) 9 de novembro de 1979 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas pede aos
militantes que libertem os reféns.
(6) 10 de novembro de 1979 - cinco diplomatas, com exceção de Lee Schatz, são recebidos
nas residências oficiais dos embaixadores canadenses, John Sheardown e Ken Taylor.
(8) 12 de novembro de 1979 - O presidente Carter ordena a suspensão das importações
de petróleo do Irã.
(10) 14 de novembro de 1979 - O presidente Carter congela todos os bens e ações
iranianos nos Estados Unidos.
(15 e 16) 19 a 20 de novembro de 1979 - Treze reféns, sendo cinco mulheres e oito negros,
são libertados.
(23) 27 de novembro de 1979 - Após dias dormindo no chão da embaixada suíça, o último
dos seis diplomatas fugitivos, Lee Schatz, se junta aos seus compatriotas nos lares dos
embaixadores canadenses.

(30) 4 de dezembro de 1979 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota por
unanimidade para forçar o Irã a libertar os reféns. Todavia, como grande parte das resoluções
da ONU, a determinação é ignorada.
(38) 12 de dezembro de 1979 - O Departamento de Estado dos Estados Unidos ordena a
expulsão de 183 diplomatas iranianos.
(41) 15 dezembro de 1979 - O Shah voa para o exílio temporário no Panamá e a Corte
Internacional de Justiça ordena que o Irã liberte os reféns.
(57) 1º de janeiro de 1980 - O secretário-geral Kurt Waldheim chega ao Irã.
(69) 13 de janeiro de 1980 - O Conselho de Segurança vota para impor sanções contra o
Irã, mas a União Soviética veta a resolução.
(81) 25 de janeiro de 1980 - Abolhassan Bani-Sadr, ex-Ministro das Relações Exteriores
e sucessor de Ebrahim Yazdi (o ministro em poder no momento da invasão da embaixada), é
eleito presidente do Irã.
(85) 29 de janeiro de 1980 - É divulgado que a Embaixada do Canadá em Teerã tirou seis
diplomatas americanos do Irã. O público não foi informado da atuação da CIA no caso para
não haver retaliação aos reféns da embaixada.
(107) 20 de fevereiro de 1980 - O Secretário-Geral Waldheim anuncia a formação de uma
comissão das Nações Unidas.
(126) 11 de março de 1980 - A comissão das Nações Unidas deixa o Irã sem informar sobre
sua investigação.
(138) 23 de março de 1980 - O Shah voa para o Egito para realizar uma cirurgia.
(153) 7 de abril de 1980 - Os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com o Irã e
impõem sanções econômicas.

(166) 17 de abril de 1980 - O presidente Carter impõe sanções econômicas adicionais.
(174) 25 de abril de 1980 - A operação militar dos Estados Unidos para libertar os reféns,
Eagle Claw, é abortada após falhas que resultaram na morte de oito militares.
(177) 28 de abril de 1980 - O secretário de Estado Cyrus R. Vance renuncia.
(188) 9 de maio de 1980 - Os iranianos votam no segundo turno das eleições para o
Parlamento.
(203) 24 de maio de 1980 - O Tribunal Mundial pede a libertação dos reféns.
(250) 10 de julho de 1980 - O aiatolá Ruhollah Khomeini ordena a libertação de um dos
reféns, Richard I. Queen, de 28 anos, por causa de uma doença.
(267) 27 de julho de 1980 - O Shah morre no Cairo devido a complicações do câncer sem
nunca enfrentar a Justiça Iraniana.
(314) 12 de setembro de 1980 - O Aiatolá Khomeini enumera quatro condições para a
libertação dos reféns: a devolução da riqueza do Shah, o cancelamento de reivindicações
americanas, o descongelamento de ativos iranianos em bancos americanos e a promessa de
não interferir nos assuntos do Irã.
(324) 22 de setembro de 1980 - As hostilidades na fronteira entre o Iraque e o Irã se
transformam em guerra.
(349) 17 de outubro de 1980 - Primeiro-ministro Mohammed Ali Rajai do Irã, dirigindose ao Conselho de Segurança em Nova York, acusa os Estados Unidos de ajudar o Iraque na
guerra para obter a libertação dos reféns.
(350) 18 de outubro de 1980 - Rajai diz acreditar que os Estados Unidos, "na prática",
pediram desculpas por apoiar o Shah.

(365) 2 de novembro de 1980 - O Parlamento iraniano vota pela libertação dos reféns se
os Estados Unidos aceitarem as quatro condições estabelecidas pelo Aiatolá Khomeini.
(367) 4 de novembro de 1980 - Ronald Reagan é eleito presidente.
(373) 10 de novembro de 1980 - Os Estados Unidos entregam à Argélia sua resposta às
quatro condições do Irã.
(395) 2 de dezembro de 1980 - O vice-secretário de Estado Warren M. Christopher dá
aos intermediários argelinos uma nova resposta dos Estados Unidos às demandas do Irã.
(414) 21 de dezembro de 1980 - O Irã exige que os Estados Unidos depositem na Argélia
US $24 bilhões em dinheiro e ouro para garantir o retorno da riqueza do Shah e dos ativos
do Irã.
(432) 8 de janeiro de 1981 – O vice-secretário de Estado Christopher voa para a Argélia
para esclarecer pontos levantados pelo Irã.
(439) 15 de janeiro de 1981 - Novas propostas iranianas chegam a Washington D.C.
(440) 16 de janeiro de 1981 - banqueiros americanos e britânicos voam para Argel.
(441) 17 de janeiro de 1981 - O Irã busca esclarecimentos sobre o esboço dos Estados
Unidos.
(442) 18 de janeiro de 1981 - O Irã anuncia a aceitação do acordo. Os detalhes finais são
elaborados na Argélia para a transferência de fundos iranianos nos Estados Unidos.
(443) 19 de janeiro de 1981 - A libertação dos reféns é adiada por complicações nos
aspectos financeiros do acordo.
(444) 20 de janeiro de 1981 - Os reféns são libertados quando Ronald Reagan se torna
presidente e pousam na Argélia.

O GABINETE
Define-se gabinete como um pequeno grupo das pessoas mais importantes na esfera do
governo, de um país onde se aconselha o Presidente ou o Primeiro-Ministro ou na esfera
globalizada, reuniões de conselhos, alianças e organizações internacionais, onde figuras de
governo tomam decisões importantes referentes àquela estrutura organizacional. Para as
simulações da ONU, gabinetes são comitês eficazes para a resolução de problemáticas
urgentes, com debates dinâmicos e em paralelo com a situação exterior à reunião.

Funcionamento de um Gabinete Político
O Gabinete Político possui um sistema de debate e funcionamento ímpar, se comparado a
outros comitês. Isto porque o mesmo é guiado em sua maioria pelos próprios delegados de
acordo com as demandas, ou seja, a todo o tempo são os próprios membros da casa que devem
conduzir as pautas a serem debatidas levando em conta todo o conjunto que interfira em suas
ações.
Como as consequências de suas propostas; os delegados têm total liberdade para tomar
medidas de acordo com seu próprio julgamento, no entanto deve-se ponderar quais os
resultados que tais ações irão gerar, o que a casa ganha com isto, logo, se realmente é
pertinente. Como o outro lado irá reagir é de grande reflexão, estar ao lado de aliados,
buscando uma solução comum pode fazer esquecer da existência de uma, até mesmo duas,
oposições que irão reagir às atitudes da casa.
As capacidades de sua representação e recursos também são de extrema importância quando
se trata de um Gabinete, isto porque existem limites que não podem ser quebrados durante a
simulação, uma delas, a alogia, dito atitudes que ultrapassam o limite da lógica ou da
sensatez.
Geralmente estes limites se referem a gastos, como ordens que demandem investimento
acima do que seu país pode pagar; números de pessoas, exemplificado no uso de tropas muito
maiores do que o seu exército poderia mobilizar; ao tempo, quando se tenta executar uma
ordem com variação de tempo muito abaixo do necessário para sua prática; quebra de
jurisdição, ao tentar atuar fora do campo do comitê ou mesmo de sua nação, exemplo: utilizar
de territórios ou recursos de outras nações sem as devidas discriminações de como isto
ocorrerá e/ou as devidas autorizações para tal feito; outros fatores que, em resumo, diante do
contexto podem fugir da realidade. É preciso considerar também o tempo, tanto em sentido

de momento, em que estado encontra-se sua nação, o contexto político, social e econômico,
quanto em termos de agilidade para respostas dos desígnios.
O fato deste gabinete em específico possuir caráter histórico molda bastante o propósito da
reunião, uma vez que tudo que está sendo debatido já ocorreu, as representações presentes
na reunião já fizeram suas escolhas, temos um resultado para toda esta situação apresentada
neste guia, destarte elas em nada influenciarão durante a simulação, gabinetes históricos
funcionam como uma deleção de arquivos, tudo que ocorreu na história referente a esta
temática devem ser sobrescritos pelos delegados. Encoraja-se fortemente que as decisões das
representações sejam uma fonte de consulta, até mesmo para que se entenda melhor todo o
conjunto, mas de forma alguma os delegados devem se prender a elas ou reproduzi-las.

Todo o alcance de poder
No Gabinete de Carter, os presentes compõem aliados e figuras importantes do governo,
como o secretário de segurança e adjuntos voltados à defesa militar e interesses nacionais.
Portanto, todas as esferas de poder julgadas necessárias, pelo presidente, para resolução do
impasse com o Irã encontram-se representadas para que a casa possa tomar quaisquer
medidas. Um exemplo disso é o constante risco de vazamentos de documentos. Arquivos
Classifieds geralmente representam um meio de esconder dados comprometedores do
governo, como os recuperados na embaixada pelos sequestradores, e é um artifício que pode
ser explorado pelas delegações. Destarte, tudo que for decidido tem um peso e será
devidamente respondido pelo outro lado.
É interessante que se medeie tanto com os interesses da presidência no conflito quanto a
imagem do governo em seu próprio país. Os problemas da presidência vão além do resgate
de reféns, a seguridade da presença dos EUA no país islâmico, a popularidade de Carter,
pensando em uma reeleição e a ameaça soviética sempre constante… As perguntas certas
devem ser feitas e respondidas com muita cautela.
Tratando especificamente da ameaça de reféns, nada de muito novo está sendo visto no
impasse, é questão de asseverar uma saída aceitável do país que, diga-se de passagem, já
presenciou momentos parecidos e possui formas viáveis de resolvê-lo.

O fluxo de debate
O sistema de debate em um comitê é iniciado já no modo não moderado e permanece assim
em sua maior parte, ou seja, a interferência da mesa é mínima, salvo quando solicitado a
mudança de debate por parte dos delegados.
Durante todo o período de funcionamento, os delegados têm a liberdade de interagir entre si
para solucionar as problemáticas vigentes também chamadas de crises. Normalmente esses
problemas possuem diversas origens, mas, em sua maioria, são decorrentes de escolhas que
a casa fez, ou deixou de fazer. Há certo limite de tempo para se chegar ao solucionamento das
crises, umas mais curtas que outras, o que não implica necessidade de solucionar todas
imediatamente, cabe aos designados avaliar as prioridades.
Uma vez discutido o que fazer para sanar o problema, os delegados devem efetivar a solução
por meio de ordens, que podem ser destinadas às distintas áreas do governo que sejam
capazes de executá-las.
Na casa, as delegações respeitam um nível de hierarquia entre si de acordo com suas funções,
uma vez que no comitê, a forma de se prover medidas é por meio das ordens. Diferente dos
comitês tradicionais da ONU, as medidas que a casa deve tomar não é testemunhada em um
documento único que deve ser executado após a conclusão do Gabinete, como é o caso das
casas mandatórias, ou recomendado aos países membros como no caso dos recomendatórios.
À medida que as situações se desenrolam, ordens são enviadas para diferentes destinos com
instruções do que deve ser feito. Levando em consideração o conteúdo da ordem, os recursos
a serem alocados para sua execução e à jurisdição de quem está ordem deve ser cumprida, é
importante se escolher corretamente o remetente da ordem. Uma ordem que necessite
obrigatoriamente da assinatura presidencial, mas que foi enviada pelo gerente de campanha
de reeleição terá de passar por uma aprovação posterior do chefe de estado e por conseguinte
demandará mais tempo para sua execução.

Tipos de Gabinete: Unicameral e Bicameral
O Gabinete pode se modificar a depender da situação a que atende, contudo, ele se divide em
dois modelos principais: o Gabinete Unicameral, onde as delegações representam apenas um
lado do conflito, no caso deste comitê, as representações Norte Americanas. Neste modelo, o
tempo corre de forma constante e seguem uma linha de eventos mais definida, a Casa debate
e soluciona as crises, em contrapartida, a mesa é a responsável por atualizar os delegados com

as consequências das ações tomadas e a situação externa que interfere direta ou
indiretamente na reunião, ressaltando que não há necessidades de buscar por ludibriações
em meio as informações dadas e tudo que for dito pela mesa deve ser considerado
irrefutavelmente verdadeiras. O modelo Bicameral segue um padrão um pouco mais
acelerado e imprevisível. As delegações representarão dois lados da situação, cada uma em
uma sala, para que possam discutir normalmente sem oposições. Cada lado tentará resolver
suas demandas e a medida que as ordens forem sendo mandadas, aquelas que interferem
direta ou indiretamente na outra conferência será passado pela mesa ao outro lado. Assim
sendo, as atualizações feitas e a temporalidade dependem muito do ritmo das delegações,
bem como a gama de pautas, que podem aumentar caso novas proposições sejam feitas na
“sala ao lado”.
Em resumo, no unicameral a oposição é representada pela figura da mesa enquanto no
bicameral haverá uma segunda conferência com delegações de interesses contrários ao de sua
Casa agindo em prol dos próprios interesses.

O sistema de ordens
Para se efetivar as medidas, as delegações devem fazer o envio de ordens com instruções
claras de como deve-se agir. Uma boa ordem deve ser sucinta quanto aos seus objetivos, mas
detalhada a ponto de cobrir todas as ações que devem ser executadas, contendo datas,
horários, detalhamento de quem deve participar, a depender do tipo de tarefa, alternativas
para o caso de algum trecho da ordem não puderem ser executada, qual o retorno esperado
da ordem.
É comum acontecer, porém, não é válido redigir ordens com suposições ou afirmações do que
ocorrerá, este tipo de documento não é aceito pela mesa uma vez que não cabe à
representação prever os resultados.
Ademais, o corpo do documento de ordem deve seguir os critérios básicos, como: número de
ordem, importante para o funcionamento da casa pois será o critério da ordem de execução
das mesmas; o nome da ordem, não necessariamente necessita informar o contexto da ordem,
podendo ser um nome inventado ou uma metáfora, é válido a criatividade dos delegados;
patrocinador, sendo este, a autoridade maior responsável pela solicitação, com dito
anteriormente, é de suma importância que a representação patrocinadora condiga com a
jurisdição necessária para a prática da ordem; o/os signatário(s), são as representações que
endossam ou conferem com o conteúdo do documento e o redigem. Importante quando

determinadas solicitações abarcarem mais de um setor do governo e portanto, os respectivos
responsáveis pelos setores devem assinar para que autorizem a execução delas; a ordem, são
as instruções em si, contendo os detalhamentos da mesma; os objetivos, devem ser listados
os tópicos inerentes à ordem e quais as intenções da representação; por fim, a solicitação
executiva são adendos que podem vir ao final da ordem dando ênfase em determinados
pedidos, como por exemplo a forma que se solicita o retorno daquelas instruções, pedindo a
entrega de um relatório ou que em um resultado uma última etapa deva ser executada.
Segue um modelo de ordem utilizado em um comitê de Gabinete Eleitoral Americano na
DiploMUN 2021:
ORDEM #1 (Republicano)
NOME DA ORDEM: A voz do povo americano.
PATROCINADOR: Robert Teeter
SIGNATÁRIOS: George H. W. Bush,

ORDEM: Solicita-se aos departamentos de pesquisa do partido republicano e de
campanha de George H. W. Bush, a abertura de um levantamento estatístico de
questões sociais durante o atual governo
OBJETIVO: Fins de campanha, obter um levantamento por estado acerca do
desempenho do governo republicano. Entender o nível de satisfação do povo
americano no que tange à:
qualidade de educação
Postos de empregos
gestão federal
Programa de Saúde Nacional

SOLICITAÇÃO EXECUTIVA: Este gabinete solicita que os dados de resposta
sejam informados em porcentagem com as margens de erro e com nível de
detalhamento partindo do uso do último censo demográfico realizado.

O papel de cada representação em um comitê
Cada representação nesta conferência tem seu papel a desempenhar. Não necessariamente
para a resolução de todas as crises, mas o Gabinete é um comitê dinâmico justamente por
exibir cenário amplo, ou seja, apesar de haver um objetivo central, muitas outras atividades
governamentais ocorrem em paralelo e cada delegação tem uma meta a manter. Um exemplo
disso é o contraste nas funções de figuras voltadas ao setor militar e de campanha eleitoral. É
importante vencer um conflito, mas não faz sentido caso seu presidente termine moralmente
derrotado e nas próximas eleições esteja com a popularidade extremamente baixa. Portanto,
a mesa incentiva fortemente a participação nos debates, de todas as delegações presentes e
que as demandas particulares de cada cargo possam ser postas aos olhos dos demais, quando
não debatendo, executando ordens. Lembre-se: “Tio Sam precisa de você”.

Negociação de reféns
A utilização de técnicas e estratégias bem definidas durante negociações é de extrema
importância. Essas habilidades são utilizadas em empresas, departamentos governamentais
e policiais, bem como por pessoas comuns em suas discussões cotidianas. Em situações
análogas a este gabinete, a negociação pode ser usada, por exemplo, para impedir tentativas
de suicídio e recuperar vítimas de um sequestro.
Nesses casos, a fonte de barganha e manipulação por parte do sequestrador é a mais forte e
sensível de todas: a vida humana. Para evitar colocá-la em risco, as negociações que envolvem
reféns devem ser tratadas com muita cautela e planejamento. Utilizar-se de força bruta e
ameaçar invadir o local, por exemplo, pode levar o sequestrador a tomar uma atitude
precipitada e tomar uma atitude extremamente desagradável.
A situação torna-se ainda mais delicada quando o sequestrador acredita que, através da sua
ação, está protegendo algo que considera um princípio inerente à sua vida, como ocorre no
caso a ser simulado. Assim, os reféns ficam a mercê de um grupo de indivíduos que não
planejam poupar esforços para defender seus ideais e conseguir o que desejam.

Além disso, vale lembrar que não só a vida dos reféns é colocada em risco, mas também a dos
oficiais e agentes responsáveis pelo processo de negociação. Em decisões precipitadas por
parte dessa equipe, o resultado pode ser semelhante ao da operação de Eagle Claw, que
acabou matando oito oficiais militares e um civil iraniano, além de destruir duas aeronaves
estadunidenses. Em suma, a intervenção militar deve ser o último recurso a ser considerado
e a criatividade na proposta de soluções é, talvez, o mais importante recurso.

O protocolo básico
Primeiramente, é de suma importância ter em vista que nenhuma crise de reféns é igual e,
portanto, considerar todos os detalhes e especificidades de cada caso durante o processo de
planejamento da intervenção é essencial. Ainda assim, reconhece-se a existência de certos
padrões que parecem ser ideais na maioria dos casos. Com isso, estabeleceu-se uma sugestão
de protocolo a ser seguido pelo time responsável pelo resgate:
Isolar e assumir o controle do perímetro. É recomendado que o local em que
os reféns foram mantidos seja afastado do convívio civil e mantido sob observação constante
de autoridades e profissionais responsáveis. Através de tal ação, procura-se impedir a
movimentação do grupo, evitando a perda de controle sobre o estado de saúde dos reféns ou,
ainda pior, a fuga do local controlado. Além disso, evita-se que outros membros da
comunidade local sejam envolvidos na situação já conturbada.
Suprir demandas populacionais. A movimentação cotidiana não parará devido
à crise enfrentada. Com isso, as autoridades envolvidas lidam com a tripla tarefa de suprir a
demanda populacional local para com aquele órgão (no caso, a embaixada americana),
resolver a crise com os reféns da melhor forma possível e acalmar o resto da população,
abastecendo sua esperança na solução, bem como a sua confiança na equipe solucionadora.
Ademais, ressalta-se a necessidade de contato bem executado com a mídia: ela será a maior
forma de veículo comunicativo com a população externa. Passar a mensagem errada gera
consequências negativas para a imagem do governo e do sistema de segurança nacional,
causando mais medo e desespero na população e, principalmente, nas pessoas envolvidas
indiretamente, como os familiares e amigos dos reféns.
Estabelecer contato com o grupo. Para que as negociações ocorram e a situação
possa ser resolvida efetivamente, é necessário estabelecer alguma forma de contato entre as
partes envolvidas. Os momentos mais perigosos deste contato serão os primeiros minutos.

Aqui, o pânico e demais sentimentos aflorados estão no auge e os oficiais responsáveis ainda
não tiveram tempo suficiente para analisar a situação com a profundidade e frieza
necessárias. Ainda assim, quanto mais cedo esse contato for estabelecido, melhor, já que dá
ao sequestrador menos possibilidade de pensar em alternativas de piora da situação e
também de causar mais medo e sensação de impotência e abandono nos reféns.
Acalmar o grupo. Minimizados os barulhos externos e distrações, a pessoa
responsável por esse contato deve tentar mostrar-se o mais amigável possível. Ambas partes
envolvidas sabem que o sequestrador contém a maior arma: a ameaça de vidas humanas e o
alarme de medo na população. Portanto, é de extrema relevância expressar uma preocupação
sincera com o bem-estar de todas as vidas envovidas, deixando claro que essa elas são a sua
prioridade principal e que o negociador em questão estaria disposto a discutir possibilidades
de acordos de forma a garantir a proteção delas.
Discussão propriamente dita. Atingido o nível de respeito mútuo e aberta a
possibilidade de conversa, começa-se a negociação de fato. Nesse momento, ambas partes
devem avaliar que condições estariam dispostas a oferecer para garantir o que querem.
Durante esse momento, continue priorizando a manutenção de um nível de conversa
respeitoso. O momento mais crítico e delicado aqui é o momento em que o acordo é firmado.
Ressalta-se a necessidade de entendimento e discussão clara acerca de cada detalhe para que
não haja desistências e embates mais fortes no futuro.

O CASO
Como ressaltado anteriormente, os sequestradores com motivação ideológica (seja de cunho
político, religioso ou ambos) geralmente têm motivações claras para suas ações,
desenvolvendo, portanto, um planejamento mais claro do que desejam e as condições a serem
estabelecidas no caso de contrato.
No caso a ser simulado, há ainda mais um agravante: a soberania dos países envolvidos e a
priorização da manutenção da paz entre eles. Com isso, os oficiais dos Estados Unidos da
América, país que a embaixada que foi feita de refém representa, precisam fazer seu primeiro
contato com o país no qual essa embaixada se localiza, o Irã, antes de tomar qualquer medida,
para assim evitar possíveis conflitos futuros.
Com a finalidade de ilustrar a situação supracitada, cabe utilizar o exemplo da própria
resolução do caso, a assinatura dos Acordos de Argel, em 1981, que foi realizado em janeiro
de 1981 por intermédio de gestores e diplomatas reunidos na Argélia. Neste contexto, a
Argélia surgiu como uma representação para intermediar a crise e servir de palco para as
discussões, de forma a evitar quebras de soberania nacional.
É importante considerar que em 1979 o mundo se encontrava em um período de bipolaridade
e ameaças de guerras constantes. Desta forma, qualquer possibilidade de quebra de
estabilidade internacional deve ser evitada ao máxi

BLOCK POSITIONS
Presidente Jimmy Carter
Nascido em 1924 na cidade de Plains, Geórgia, foi o Presidente dos Estados Unidos eleito em
1977 tendo já ocupado o cargo de senador da Geórgia por dois mandatos nos anos 60 e
governador de seu estado entre 1971 e 74. É um político de fortes crenças religiosas, mas que
sabe pesar bastante seus ideais políticos, muito voltados para uma apaziguação mundial. Em
seu mandato já conquistou um acordo de paz entre Egito e Israel, amenizou a situação em
Estados autoritários e tentou um acordo (SALT II) com a China e a URSS.
Vice-Presidente Walter Mondale
Mondale nasceu na pequena cidade de Ceilão, no sul de Minnesota, em 1928, e cresceu na
igualmente pequena cidade de Elmore. Ocupou os cargos de procurador-geral de Minnesota
(1960-1964), senador dos Estados Unidos por Minnesota (1964-1976), e agora é o atual vicepresidente dos Estados Unidos.
Como senador, ele foi fundamental para ajudar a conseguir a aprovação de legislação
fundamental sobre direitos civis, proteção ao consumidor, educação, proteção infantil e
vigilância doméstica, bem como reformas duradouras do processo de obstrução do Senado e
do orçamento do Congresso.
Assumindo a Vice-presidência, Mondale e Carter concordaram juntos em uma visão do
escritório da vice-presidência como desempenhando um papel substantivo e significativo na
administração, o que lhe concede acesso ao presidente e seus conselheiros seniores e ao fluxo
de informações na Casa Branca.
Secretário do Estado Cyrus Vance
Atuando no cargo de Secretário de Estado, cargo à frente do Departamento de Estado, Cyrus
é um advogado, já experiente na serventia de outros governos, tendo exercido cargo de
Secretário do Exército dos Estados Unidos. Seu papel como Secretário de Estado é de fazer
uso do Grande selo estadunidense, utilizado para a autenticação de documentos de Estado,
atividades protocolares da Casa Branca (acompanhar o presidente em sua agenda, fazer o elo
entre o setor extrangeiro e o governo e garantir as formalidades presidenciais são algumas
delas), negociações estrangeiras, instruir as atividades de embaixada e consulados
americanos ou quaisquer outras atividades designadas pelo presidente.

Secretário do Tesouro G. William Miller
Miller nasceu em 1925 em Sapulpa, Oklahoma. formou-se na Academia da Guarda Costeira
dos EUA com bacharelado em engenharia naval e mais tarde em direito pela Faculdade de
Direito da Universidade da Califórnia em Berkeley. desenvolveu-se no setor privado com uma
reputação de líder empresarial capaz e astuto, e largamente respeitado na comunidade. G.
William Miller esteve como presidente do Conselho de Governadores do Federal Reserve
System de 8 de março de 1978 a 6 de agosto de 1979.
Hoje, Secretário(a) do Tesouro dos Estados Unidos, é o titular que chefia o Departamento do
Tesouro, eixo administrativo do tesouro público dos EUA. responsável pelos assuntos
financeiros e monetários do país, o Secretário do Tesouro é o quinto na linha de sucessão
presidencial Norte Americano.
Secretário da Defesa Harold Brown
Nascido na cidade de Nova York em 19 de setembro de 1927, tem três diplomas na
Universidade de Columbia, incluindo, um Ph.D. em física, pós-doutorado e logo depois de
cientista pesquisador do Laboratório de Radiação da Universidade da Califórnia em Berkeley.
Acumulou cargos das quais se destacam: diretor de pesquisa e engenharia de defesa,
secretário da Força Aérea e presidente do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Esteve em
serviço no Pentágono por oito anos antes de se tornar secretário de Defesa. Executou uma
série de medidas que amplificam o poderio militar estadunidense.
Recentemente Brown considerou o fortalecimento da OTAN como um objetivo chave de
segurança nacional e trabalhou arduamente para revigorar a aliança. Seu apoio no Oriente
Médio, junto aos esforços do presidente Carter levaram aos Acordos de Camp David de
setembro de 1978 e à assinatura de um tratado de paz em março de 1979 na relação egípciaisraelense.
Secretário do Interior Cecil Andrus
Cecil Andrus nasceu em Hood River, Oregon a 25 de agosto de 1931, onde frequentou a
universidade de direito da Oregon State University.
Serviu na Coréia na Marinha dos EUA durante a Guerra da Coréia. Após a guerra, mudou-se
para Orofino, Idaho. Posteriormente eleito pela primeira vez do que veio a ser dois mandatos
no Senado do Estado de Idaho em 1960, aos 29 anos. Ele serviu também como governador
de Idaho até 1977 onde recebeu o cargo de secretário do Departamento do Interior dos EUA
na atual presidência de Jimmy Carter. Como chefe do departamento, é responsável pela

administração e conservação das terras federais e reservas naturais, além da supervisão de
agências como o Serviço Nacional de Parques. A secretaria a qual lidera é repartida em outras
funções das quais ele coordena, tais como o setor de agricultura, mineração e explorações
energéticas.
Secretário de Energia Charles Duncan Jr.
Charles W. Duncan Jr. nascido a 9 de setembro de 1926, formou-se em engenharia química
pela Rice University. Ele também completou dois anos de estudos de gestão na Universidade
do Texas. Após a formatura da Rice, Duncan trabalhou como engenheiro químico para a
Humble Oil & Refining Company. Chegou a servir nas Forças Aéreas do Exército dos EUA,
por dois anos Ele atuou como vice-secretário do Departamento de Defesa dos EUA de janeiro
de 1977 a agosto de 1979 e como secretário do Departamento de Energia de agosto de 1979 a
janeiro de 1981
Patricia Roberts Harris (Secretary of Health, Education, and Welfare, Secretary
of Health and Human Services, Secretary of Housing and Urban Development)
Nascida em 1924 na cidade de Mattoon, Illinois, foi Secretária de Saúde, Educação e BemEstar, Secretária de Saúde e Serviços Humanos, e secretária de Moradia e Desenvolvimento
Urbano. Teve sua carreira acadêmica fortemente afetada pela segregação racial, porém
obteve um diploma de Direito apesar de todas as complicações. Era vista como uma grande
líder dos Direitos Civis, empreendedora e advogada. Lidou com muitos cortes de gastos
durante seu tempo na secretaria. Terá participação relevante nas discussões humanitárias da
negociação dos reféns.
Embaixador na ONU Donald McHenry
Nascido em 1936 em St. Louis, Missouri, foi Embaixador dos Estados Unidos na ONU de 1979
a 1981. Antes disso, trabalhou no Departamento de Estado do país e representou os Estados
Unidos no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Já tem experiência com negociações,
visto que foi o principal negociador americano quando uma aeronave russa levando a
bailarina Lyudmila Vlasova foi impedido de decolar sob a suspeita de que Vlasova estava
sendo forçada a retornar à União Soviética.
Conselheiro Nacional de Segurança Zbigniew Brzezinski (Zbig)

Nascido em 1928 em Varsóvia, Polônia, Zbig era o Conselheiro Nacional de Segurança do
Governo Carter. Era oposto aos planos de Cyrus Vance, alegando que suas soluções
“entregariam o Irã à União Soviética”. Foi o responsável pela autorização da operação Eagle
Claw, e foi chamado de “cruel” por Vance quando este se demitiu. Brzezinski foi escolhido
para o posto pelo Presidente pois este queria um intelectual assertivo a seu lado, para oferecêlo conselhos cotidianos e orientações em decisões de política externa. Foi um dos
responsáveis pela recepção do Xá exilado nos EUA.
Attorney General (Head of the Department of Justice) Benjamin Civiletti
O secretário geral dos EUA, também conhecido como procurador-geral, atua como principal
conselheiro do presidente, representando o governo federal judicialmente, além de
comandar o Departamento de Justiça. Atualmente quem lidera este departamento é
Benjamin Civiletti, formado em direito pela universidade de Maryland. Atuou nos últimos
anos nas investigações de crimes de "colarinho branco", tendo se destacado rapidamente no
governo e passado por cargos como vice-procurador-geral e agora como procurador-geral.
Diretor da CIA Stansfield Turner
Nascido em 1923 em Highland Park, Illinois, o Almirante da Marinha Turner foi Diretor da
CIA durante o Governo Carter. É o principal nome a recorrer para planejamento e
desenvolvimento de táticas, suporte técnico e treinamento em tortura. Durante o mandato de
Turner, houve mais foco em Inteligência de Sinais e Inteligência Tecnológica que em
Inteligência Humana.
Diretor do FBI William H. Webster (não tenho certeza)
William H. Webster nasceu em 6 de março de 1924 em St. Louis, Missouri, recebeu seu
diploma de Juris Doctor pela Washington University Law School, St. Louis, Missouri, em
1949. Participou da segunda guerra como oficial pela marinha dos EUA e posteriormente na
Guerra da Coréia.
O juiz Webster foi advogado em um escritório de advocacia de St. Louis de 1949 a 1959, e
atuou como procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Missouri de 1960 a 1961.
Ele retornou à prática privada em 1961. De 1964 a 1969, ele foi membro do Conselho de
Examinadores de Direito do Missouri. É um profissional de muitas honrarias por diferentes
escolas norte-americanas. No começo da década tornou-se juiz do Tribunal Distrital dos
Estados Unidos e três anos depois foi elevado ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos.

No ano passado renunciou ao cargo para vir a ser o então diretor do Federal Bureau of
Investigation(FBI).
Diretor do serviço secreto
H. Stuart Knight nasceu em Sault Ste. Marie, Ontário, e criado em Detroit. Ele serviu no
Exército dos EUA nas batalhas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Como
sargento dos Rangers, ele recebeu a Estrela de Prata por suas ações em batalha, além de dois
Purple Hearts, também recebeu uma Medalha de Estrela de Bronze. Ingressando em 1950 no
Serviço Secreto. H. Stuart tornou-se o 15º diretor do Serviço Secreto em 1973, nomeado pelo
presidente Richard M. Nixon, foi o homem no comando durante duas tentativas frustradas
de assassinato contra o presidente Gerald R. Ford em 1975. Ele foi creditado por seus
subordinados por expandir o treinamento do Serviço Secreto e modernizar suas técnicas de
gerenciamento, mantendo-o removido da política partidária.
O USSS encontra-se sob a jurisdição direta do Departamento de Segurança Interna dos
Estados Unidos. É responsável pela segurança presidencial e da família dos mesmos,
membros importantes do governo e representantes de governo extrangeiro, investigação de
alto-escalão, proteção de embaixadas e consulados e de outras designações de importância
federal.
White House Chief of Staff William Hamilton McWhorter Jordan
O chefe da casa branca tem o papel importante de gerenciar toda a agenda presidencial bem
como aqueles que acompanham e entram em contato com o presidente, sob suas ordens
diretas está o Gabinete Executivo, formado por assessores e empregados que atendem
diretamente ao chefe de estado, seu controle nas atividades da Casa Branca o cargo é tido com
grande estima em Washington. Atualmente quem gere o cargo é o ex-líder de campanha
governamental de Jimmy Carter, o cientista político Hamilton jordan.
Embaixador Extraordinário e de Plenos Poderes aos Estados Unidos da
América, enviado pelo Governo da Vossa Majestade no Canadá, Peter Towe
Ao não ser oficialmente um representante dos Estados Unidos, Towe é mais moderado em
relação à questão patriota envolvida no sequestro; preza por medidas menos radicais, embora
tenha um forte medo do terrorismo e das ameaças do Irã e está disposto a colaborar com
atitudes mais fortes em relação a esses tópicos.

Embaixador da Argélia no EUA Redha Malek
Malek, nascido em 1931, é uma das únicas personalidades islâmicas presentes nas discussõe s
dos Estados Unidos, e por isso, foi um dos principais estrategistas e negociadores da tentativa
de resgate dos reféns. Malek deverá servir como uma ponte entre os dois lados do sequestro,
e é um dos principais personagens do comitê.
Conselheiro Presidencial e Tesoureiro de Campanha Robert Lipshutz
Nascido em 1921 e advogado, Lipshutz teve um papel de destaque nas negociações de Camp
David, já sendo familiar com o Oriente Médio. Também terá um importante papel de
mediações, com uma abordagem de não-agressão.
Margaret (Midge) Costanza, the vice mayor of Rochester, N.Y., and
presidential adviser
Margaret "Midge" Costanza nasceu em LeRoy, NY em 1932 e cresceu na cidade de Rochester.
Depois de se formar no ensino médio esteve envolvida em várias campanhas políticas
estaduais, incluindo a campanha de Averill Harriman para governador de Nova York e a
campanha de Robert Kennedy para o Senado.
Participou da eleição, em 1974, para um assento na Câmara dos Representantes, apesar de
perder, tornou-se amiga do ex-governador da Geórgia Jimmy Carter durante a eleição,
servindo posteriormente como sua co-presidente de campanha presidencial para Nova York.
Já eleito, ele nomeou Costanza para Assistente do Presidente para Ligação Pública, sendo a
primeira mulher a ocupar o cargo. Seu escritório fica ao lado do Salão Oval e ela foi
encarregada de ser a "janela para a nação" e levar as preocupações cotidianas dos americanos
aos ouvidos do presidente.
Advogado Jack H. Watson Jr.
De Atlanta, Watson foi o líder do grupo de planejamento de transição presidencial desde a
primavera anterior ao sequestro. Ele será o assistente do presidente para relações
intergovernamentais, servindo como estrategista corporativo e auxiliar político no Gabinete.
Advogado Stuart E. Eizenstat
Também de Atlanta, foi o principal conselheiro de conflitos a Carter durante a sua campanha,
e, durante o governo, é assistente do presidente para questões domésticas e políticas. Deve

focar nas questões internas dos Estados Unidos, principalmente a visão do povo sobre o
Presidente.
Assistente Presidencial Frank Moore
É assistente de questões do congresso de Carter, parte de sua equipe governamental. Dialoga
com os congressistas e é um importante peça para a coerência entre o presidente e o
Legislativo americano.
Secretário de Imprensa Jody Powell
Aos 33 anos, é o responsável pelo anúncio e pelo planejamento dos compromissos do
Presidente Carter. É influente nas decisões internas da Casa Branca, e pode servir como uma
espécie de conselheiro sobre questões públicas ao Presidente.
Gerente de Campanha de Reeleição Timothy E. Kraft
Kraft é o consultor político e diretor de operações para a campanha de Carter, e será o
assistente especial do presidente para compromissos. Deve trabalhar em conjunto com Jody
Powell para planejamentos de imagem do governo durante o sequestro.
Chefe de Gabinete do Exército dos Estados Unidos Edward C. Meyer
Shy Meyer, nascido em 1928, teve uma abordagem diferente da comum como Chefe de
Gabinete do Exército: focava na qualidade acima da quantidade de oficiais, e prezava por um
bom senso moral da Força. É responsável por mover tropas e criar estratégias militares na
negociação.
Comandante da Marinha General Robert H. Barrow
Barrow, nascido em 1922, já era um dos principais nomes da Marinha antes de tornar-se
Comandante. Participou na Segunda Guerra Mundial, na Guerra das Coreias e na Guerra do
Vietnã. É responsável por mover tropas e criar estratégias militares na negociação.

Secretário da Força Aérea dos Estados Unidos Hans Mark
Mark era físico, com frequente e relevante atuação na NASA. É responsável por mover tropas
e criar estratégias militares na negociação.

Embaixador dos EUA na OTAN William Tapley Bennett Jr.
Bennett, nascido em 1917, já havia servido como Embaixador Americano na República
Dominicana. Durante o gabinete, seu principal papel como Embaixador dos EUA na OTAN é
estabelecer diálogo sobre o sequestro da Embaixada de Teerã com nações aliadas. Pode fazer
solicitações de poderio militar.
Senador por Massachusetts Ted Kennedy
Da famosa família de políticos Kennedy, Ted acabara de perder seu irmão, Robert. Durante a
administração Carter, Kennedy não teve grande poderio político - as ideologias do Presidente
e do Senador eram semelhantes, mas tinham prioridades diferentes. A grande meta de
Kennedy durante o Gabinete é melhorar seu relacionamento com o Presidente Carter, bem
como impor uma opinião firme, ressaltando a urgência do resgate dos reféns.

CONCLUSÃO

Superada apenas pelo fiasco do envolvimento americano na Guerra do Vietnã, a captura da
embaixada americana nos EUA por meros estudantes universitários e todo o circo midiático
montado ao redor dos reféns durante 444 dias foi golpe mais duro no prestígio e na moral
dos Estados Unidos da América durante o Séc. XX. Um ataque que maculou a reputação de
uma nação, custou o governo de um presidente e fragilizou os fundamentos morais da
diplomacia estadunidense.
Durante anos, a política externa dos Estados Unidos, assim como a de outras potências do
Ocidente, tais como Reino Unido e França, sempre fora pautada na filosofia de não negociar
com terroristas. Entretanto, a Crise de Reféns de 1979 mudou completamente esse cenário.
Diante do vexame internacional ao qual os EUA foram expostos com o sequestro dos seus
diplomatas, um debate sobre o postulado que determina a não negociação com atores do
terror se tornou cada vez mais popular.
O dilema se valia a pena legitimar terroristas e suas demandas em prol das vidas de vítimas
de atos extremistas marcou o final do século XX e, com o atentado de 11/09/2001, o novo
milênio nasceu no contexto da Guerra ao Terror. Desse modo, é inegável que os reféns
estadunidenses no Irã, mesmo décadas no futuro, ainda são fantasmas que assombram os
alicerces do poderoso Estado americano. Estudantes iranianos, Talibã, Al Qaeda, Estado
Islâmico… Qual será o próximo grupo a ameaçar a soberaria Ocidental?
Já quanto às consequências diretas do sequestro em si, além da morte de soldados da
fracassada Operação Eagle Claw, a grande maioria dos reféns ficou psicologicamente afetada
pelo período cativo no Irã. Todavia, é importante destacar que a médio e longo prazo, o
próprio povo iraniano acabou sendo o maior prejudicado.
Fora a perda de todo o apoio internacional na Guerra Irã-Iraque, o Irã não conseguiu obter
nenhuma das concessões que exigiu dos Estados Unidos. Até hoje, cerca de US $1,973 bilhão
em ativos iranianos permanecem congelados nos Estados Unidos e, desde 1992, os EUA não
importam petróleo do Irã. Ou seja, a degradação total das relações econômicas e diplomáticas
entre os EUA e o Irã é inegável e deixa marcas até hoje. Afinal, sendo uma nação
subdesenvolvida e praticamente impossibilitada de estabelecer relações comerciais com o
maior jogador do sistema capitalista, progredir torna-se quase impossível.

Os delegados desse comitê, desse Gabinete Político, devem entender que o prestígio do maior
expoente do Ocidente e o futuro de uma nação em busca de liberdade estão, diretamente e
indiretamente,

em

suas

mãos
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