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 به نام خداوند بخشنده مهربان

 اطالعیه بنیاد علوی درباره توافقات مهم در سیر بررسی پرونده قضائی بنیاد

 

 سالم علیکم،

دو موضوع  به جهت روشن کردن موضع دادگاه در ارتباط بامدافع بنیادعلوی  وکیل، 2102ماه می  2امروز،        

   .نیویورک حاضر شد درجریان بررسی پرونده بنیاد در دادگاه   مهم

 ه مواردنهایی در باره کلی احکامبرای اعالن قاضی بنیاد از تیم حقوقی ست موضوع اول طرح درخوا 

را به دادگاه فرجام خواهی می تواند تقاضای تجدید نظر  بنیاداین مرحله  پس ازکه تنها  چرا. دمطروحه در پرونده بو

تجدید نظر اعالم  جهت ارجاع پرونده به دادگاه فوریتقاضای ضمن موافقت با طرح  فارستقاضی کاترین . تقدیم نماید

 شد، عنوانهمانگونه که پیشتر هم . رساندپرونده را به اتمام خواهد موارد باقیمانده  نمود که تا دو هفته دیگر بررسی 

دیم دادگاه خواهد کرد و اطمینان دارد که  تق قطعا به محض اعالم رأی نهائی قاضی، تقاضای تجدید نظر رابنیاد علوی 

و  2102سپتامبر  00آرای صادره  قاضی فارست در موجود در  اشتباهات اساسیقادر خواهد بود  در دادگاه تجدید نظر

  .اصالح نمایدرا علوی بنیاد  برعلیه   2102مارس  22

جهت مصون کردن امالک بنیاد در برابر  هوشمندانه و ضروری یدر اقدامتیم حقوقی بنیاد  نکهآموضوع دوم 

که تا  سازد دادگاه را متقاعد ونوزده شاکی خصوصی ،امریکا دولت  گانموفق شد با جلب نظر نمایندتهدید فروش آنها 

و اموال بنیاد به اجرا احکام صادره قاضی فارست مبنی بر مصادره امالک به طور قطع دادگاه تجدید نظر، پایان مراحل 

وند بررسی دردادگاه تا پایان ر هاآن و ممانعت از فروشکلیه اموال بنیاد  حفظ ضمانت این توافق مهم به معنای .  یایددر ن

مراکز و مدارس مستقردر ساختمان های بنیاد ، کماکان تا ختم مراحل دادگاه تجدید  به این معنی که  .میباشد تجدید نظر

می توانند به فعالیت های دینی، فرهنگی و آموزشی خود  –انجامید  که احتماال بیش از یکسال به طول خواهد –نظر 

به ثبت رسیده به تاریخ امروز  در دادگاهو ، ید نمایندگان ذیربط نیز رسیدهبه تأیکه توافق مهم و حیاتی این  .ادامه دهند

باحضور  یدادگاهدر پرونده بررسی  در صورت موفقیت بنیاد در دادگاه تجدید نظر،که ما انتظار داریم، گونه  آن .است

 .و بنیاد امکان خواهد یافت تا ازخود در برابر اتهامات وارده دفاع کند امکان پذیر خواهد شدت منصفه أهی

بنیاد علوی از نگرانی هایی که مسائل قانونی تحمیل شده ، برای مدارس، مراکز فرهنگی اسالمی و 

نچه از نظر قانونی برای حفظ آبنیاد علوی مصمم است که  هیأت مدیره    .بوجود آورده است کامال آگاه است  درمانی

از مزایای  همه اموال بیت المال امکان پذیر است را بطور جدی وقطعی انجام دهد تا فرزندان شما در کمال آرامش

ا یک قدم به پیشرفتی که امروز حاصل شد، ما ر .باشندمند  بهرهکماکان  محیطی سالم و اسالمی در آموزش و پرورش

در این مسیر پر . آموزشی مراکز نزدیک تر کرده ومی کند  احقاق حقوق و امکان بقاء ما یملک بنیاد برای استفاده های

توسل می جوییم و هم چون گذشته، از شما دوستان ( عج)فراز و نشیب به خداوند توکل داریم و به حضرت ولی عصر

 .ا داریمانتظار همراهی و شکیبائی در نامالیمات ر

وبسایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در  واضح به صورت مربوط به پرونده بنیاد علویصحیح اخبار آخرین 

، در صورت عالقمندی می و آسیبهای مخرب ناشی از آن شایعات رواج است که به جهت پرهیزاز دسترس دربنیاد 

 دارید می توانید مستقیما با ما با آدرسچنانچه سوالی برای طرح کردن  .مراجعه کنیدها توانید به آن 

 info@alavifoundation.org تماس بگیرید.   

  با تشکر، 

 بنیاد علوی مدیرهت أهی
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