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 9199-9191 إيرانالرىائن في  أزمة

كان تولي حكومة الثورة اإلسالمية في إيران ،إيذانًا ببدء مرحمة جديدة من العالقات مع الواليات المتحدة ،    
تشرين  4اتسمت بتصاعد التوتر الذي وصل قمتو بمياجمة الطمبة اإليرانيين مبنى السفارة األمريكية بطيران ، في

يومًا، وفور  444ن مستنداتيم ، اذ استمرت ىذه األزمة ،واستيالئيم عميو وعمى العاممين فيو فضاًل ع9191الثاني 
امريكيًا كرىائن لدييم ، وقد جاءت ىذه الخطوة ردًا عمى سماح الحكومة مواطنًا 36اقتحام الطمبة السفارة تم احتجاز 

ىذه  األمريكية لمشاه بدخوليا طمبًا لمعالج من السرطان رغم تحذير الحكومة اإليرانية من ىذا التصرف ولم تحل
اإليرانية  –، بل استمرت الى حين التوقيع عمى االتفاقية األمريكية  9191تموز 79األزمة بموت الشاه في مصر 

التي اطق بموجبيا سراح الرىائن ، والتي سميت )باتفاقية الجزائر(  9199كانون الثاني  71في الجزائرفي 
 األمريكيين.

 

The hostage crisis in Iran, 1979-1981                       

     With the appointment of the Government of the Islamic Revolution in Iran, marking the beginning of a 
new phase of relations with the United States, marked by an escalation of tensions, which reached its 
peak of attacking Iranian students the American embassy in Tehran building, in the November 4, 1979, 
and seizing him and his employees as well as their documents, as this crisis continues 444 days, and 
immediately after the storming of the students embassy were detained 63 US citizens hostage to them, it 
has been the move came in response to allow the US government to the Shah to enter for treatment of 
cancer, although the Iranian government warning of this action did not solve this crisis the death of the 
Shah in Egypt July 27, 1980, but continued to while the signing of the US-Iran agreement in January 

1981 Aldzairvi 20 renamed (Algiers agreement) that areas under American hostages.                       . 
 


