
 

 

 

 
 

 وزارت عدلیه اضالع متحده امریکا
 تحقیقات دولت مرکزی یا دفتر

 اف بی آی
 

 برای توزیع عاجل

 2015مارچ سال  9دوشنبه 

 واشنگتن منطقه ایتماس : دفتر 

202-278-3519 

www.fbi.gov/washingtondc 

 

 لوینسنای . رابرت  االثرشدنمفقود هشتمین سال

ر افزایش دالملیون  5حد تا ایشان بگردد ن مصئونو بازگشت اسارت موقعیتکشف که منجر به  معلومات مبلغ جایزه برای
 یافت

امریکا فدرال  تحقیقات دولت دفتر، از جزیره کیش در ایران  نشدن رابرت ای لوینس مفقود االثرمناسبت هشتمین سال ه : ب واشنگتن
 الرپنج میلیون دحد  تالوینسن شود را  محترم مصئون و بازگشت موقعیت کشفکه منجر به  معلوماتیبرای  جایزه)اف بی آی ( مبلغ 

 اسارت و برگشت مصئون وی شود.  کشف موقعیتکه منجر به  تقدیم خواهد شدآن معلوماتی  در بدلاین جایزه  افزایش داد.

و جایزه برای امروز ما در هشتمین سال مفقود االثر شدن باب در ایران قرار داریم جیمز ب کومی رئیس اف بی آی گفت "  محترم 
تا با  مقعیت و برگشت مصئون وی به خانواده اش را افزایش میدهیم. ما از هرکسی که در این مورد معلومات دارد خواهشمندیویافتن م

  میلش برگشتانده میشد." ابه فاز این باب باید مدت ها پیشتر دفتر اف بی آی در تماس شوند. 

و موقعیت وی نامعلوم است. مفقود االثر شد   دای آنروزرفو به جزیره کیش در ایران مسافرت کرد 2007سال  چمار 8باب لوینسن در 
. محسوب میگردد تاریخ امریکااز جمله یکی از طویل المدت ترین اسیران لوینسن  محترم در حال حاضراز لحاظ طول مدت اسارت ، 

 تقاعد کرده بود.  1998یک صاحب منصب متقاعد اف بی آی است که در سال ، شود یه مسال 67 چمار 10 که درلوینسن محترم 

 چدرماه مارسه سال قبل  وبرده است.  موقعیت وی به پیش کشفبرای را تحقیقات اف بی آی  ،از موقع مفقود االثر شدن محترم لوینسن
 اعالممبرده ابرای یافتن ن جایزه را الراف بی آی مبلغ یک ملیون د دفتربود وی مصادف با پنجمین سال ناپدید شدن که  2012سال 
 نمود.

، لطفاً از وب سایت اف بی آی جایزهدر باره معلومات لوینسن منجمله عکس ها و  محترمبیشتر در باره  بدست آوردن معلوماتبرای 
www.fbi.gov/levinson تقاضا میگرددات دارند ممعلو های وی لوینسن یا اسیرکننده  که در مورد محترم اشخاصیاز . نمائید دیدن 

در و  نگهداری خواهد شد ظمعلومات سری و محفو .شوندتماس  در   https://tips.fbi.gov:  طریقاین اف بی آی از  با دفتر تا
 بصورت ناشناس تماس بگیرد.  میتواندات دهنده ممعلوشخص صورت تمایل 
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