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2017 دسامبر 12 الی 11 در شده ارائه های اظهاريه به تحقيقات تيم رئيس پاسخ  
 
 

 

برگزار شد من اظهاراتی را از  2017دسامبر  12الی  11در اولين جلسه دادرسی برای ارائه رهنمودها که در  .1
کالی و و ساير ساکنين محل، ازوکالی بسياری از شرکت کنندگان اصلی مخصوصا خانواده های داغديده، بازماندگان 

و از وکالی    (TMO)نگتن و چلسی، سازمان مديريت امور مستأجرينيسلطنتی کنزمنطقه ، متروپوليتنخدمات پليس 
صورت گرفت شنيدم. عالوه  2016و  2012در نوسازی برج گرنفل که بين  و سازمان های دخيلبعضی از افراد 
اداره برنامه ريزی امور آتش نشانی و اضطراری لندن، اتحاديه آتش نشانان و انجمن افسران آتش  براين، اظهارات

صحبت نمود و خطوط کلی گام هايی که توسط تيم تحقيقات از زمان  تيم تحقيقات وکيلشنيدم. همچنين نيز را نشانی 
بعدی ارائه  اقداماتبرای  نيز خود راو پيشنهادات  توضيح دادرا  برداشته شده است 2017ايجاد آن در ماه اوت 

 درج شده است. پاسخاين  تنمود. ليست کسانيکه اظهارات شان را دريافت نمودم در پيوس
 

و همچنين بخاطر احتياطی که به خرج دادند تا از تکرار اظهاراتی که توسط ساير  وکال من بخاطر کيفيت اظهارات .2
استفاده درست آنها از زمان باعث شد تا جلسه  .سپاسگذاری می نمايمخيلی  ،جوانب ارائه شده است جلوگيری شود

دادرسی به خوبی در مدت دو روز اختصاص داده شده تکميل شود. اميدوارم که امکان تداوم چنين همکاری فراهم 
ز اشود تا کار تيم تحقيقات تا جاييکه موضوعات دشوار اجازه می دهد به سرعت و آسانی پيش برود. من همچنين 

که با وجود اين ،ممنون هستم در جلسه دادرسی شرکت نمودند با وجود مشکالتآن دسته از شرکت کنندگان اصلی که 
 اميدوارم که آنها از شنيدن آنچه سايرين گفتند نمايند.تصميم نگرفتند که از طريق نمايندگان شان با من صحبت آنها 

  .درک نمايندن جلسه دادرسی برگزار شد را آروحيه همکاری که به اساس اند که و توانسته اند  بهره برده

 

با توجه به اينکه بسياری از جوانب مختلف در مجموع به سؤاالت مشابهی که مبنای اظهارات ارائه شده به من را  .3
که  اظهاراتی به اساس موضوعات و نه ت تر اينست که پاسخ من به آنها به اساس می سازند عالقمند هستند، راح

   چارچوب عناوين ذيل تنظيم شده است:. بنابراين، پاسخ من در ، ارائه شودتوسط هر کدام از وکال صورت گرفته است
  

  برای هيأت تحقيقات  بيشترتعيين اعضای 
به نمايندگی از شرکت کنندگان اصلی که وی نمايندگی شان را برعهده دارد و به نمايندگی د، وکيل سلطنتی، آقای منزفيل .4

، تالش نمود تا من را متقاعد سازد که من بايد به نخست وزير به موافق بودنداظهارات وی با از ساير کسانی که 
ات تعيين هيأت تحقيقبرای ضا را تعداد بيشتری از اع برای حفظ تنوع، عنوان وزير مسئول تحقيقات توصيه نمايم که

. خانم استيوارت در اين گزارش اين ديدگاه از اظهارات وی در گزارشی توسط دکتر ماری استيوارت حمايت شد کند.
را مطرح می کند که اعضای بيشتر، هيأت تحقيقات را قادر خواهد ساخت تا تنوع کسانی که در برج گرنفل زندگی 

 می کردند را منعکس نمايد و اين کار باعث افزايش اعتماد عمومی و تصميم گيری بهتر خواهد شد. 
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به نخست وزير نامه نوشته و از وی تقاضا نموده برخی از شرکت کنندگان اصلی  حقوقی مشاورين که البته من آگاهم .5
ه که در اين زمينه به وی ارائه شدتقاضانامه  ت تحقيقات تعيين کند و اينکه يکئهيبرای اند که اعضای بيشتری را 

، نخست وزير بايد در 2005ات قانون تحقيق 7از وی می خواهد تا در اين زمينه اقدام نمايد. هرچند بر اساس بخش 
نقش من محدود به پاسخ دادن به پيشنهاد نخست وزير در اين اما  ،کسب نمايدرابطه با چنين تعييناتی رضايت من را 

ين قبيل فرد يا افرادی را در نظر بگيرد که سابقه کاری ا فرض براين است که هرگونه پيشنهادی از .زمينه می باشد
و ويژگی های شان از نظر نخست وزير برای به عهده گرفتن نقش تصميم ساز در رابطه با مسايل مربوط به 

و بايد هم کامال مستقل باقی بمانم و از نظر  عمل می کنم از دولت مستقل من کامالچارچوب اين تحقيق مناسب باشد. 
در زمينه تعيين و يا عدم تعيين اعضای بيشتر برای  اشتباه خواهد بود که من ابتکار عمل را به دست گرفته و من اين

موضوع بايد فارغ از هرگونه اين  تصميم گيری در رابطه با. ارائه نمايم به نخست وزير مشورت هيأت تحقيقات،
اگر پيشنهاداتی در زمينه البته  ت گيرد.صورت وزير مشورت ناخواسته از طرف من، به اساس قضاوت خود نخس

من بايد آنها را با دقت و با ديد باز مورد بررسی قرار دهم اما  ،افزايش تعداد اعضای هيأت تحقيقات صورت گيرد
 تا زمانيکه اين امر اتفاق می افتد بايد از نظر دادن در اين زمينه خودداری نمايم. 

 

من درخواست رسمی که مبتنی بر آن بايد با شرکت کنندگان اصلی راجع به هويت اعضای  ،به اساس اين داليل .6
ه هايی را برای تعيين آنها به نخست وزير ارائه نمايم، نمی اضافی بالقوه برای هيأت تحقيقات مشورت نمايم و توصي

 .پذيرم

 

  مديريت امور مستأجرين در دارای تجربهتعيين يک شاهد کارشناس يا ارزياب 
حيطه صالحيت ها در ميان موضوعاتی که تيم تحقيقات مورد بررسی قرار می دهد شامل در سند  (e) (i)پاراگراف  .7

" ترتيباتی است که توسط مقامات محلی و يا ساير ادارات مسئول برای دريافت اطالعات و اقدام در رابطه با آن 
ساکنين محل دريافت می شود... و مربوط به خطر آتش سوزی در برج گرنفل و  که از اطالعاتی... گرددمی  اتخاذ

. برخی از وکال پيشنهاد دادند که من بايد يک می باشد "چنين اطالعاتی صورت می گيرد اقداماتی که در پاسخ به
شاهد  به تيم تحقيقات به عنوان يکتا تعيين کنم  را مديريت مسکن اجتماعیفرد دارای تجربه کاری فعلی مستقيم در 

  کارشناس و يا ارزياب کمک نمايد. 

 

ر دروشن است که بسياری از کسانی که در برج گرنفل و منطقه اطراف آن زندگی می کردند قويا براين باورند که  .8
شکايت های زيادی را در رابطه با وضعيت ساختمان  سازمان مديريت امور مستأجرين،سالهای قبل از آتش سوزی، 

موضوعات تأثيرگذار بر ايمنی از جمله خطر آتش سوزی دريافت  پيرامونو ( در ميان ساير چيزها) هشدارهايی را 
خش بو پاسخ های صورت گرفته به آنها  صورت گرفته بود. بررسی اين شکايت ها هانموده بود و توجه کمی به آن

تيم تحقيقات را تشکيل خواهد داد و نياز است تا به صورت دقيق بررسی شود که آيا اين شکايت ها به از کار  یمهم
ورد م نگتن و چلسی و سازمان مديريت امور مستأجرينيسلطنتی کنز منطقه  شکل درست و مطابق با تجارب خوب توسط

اجع نخواسته است که به صورت مشخص ر . تيم تحقيقات تا فعال از هيچ کارشناسیه است يا خيررسيدگی قرار گرفت
س يهمچنين دو ارزياب که قبال تعيين شده اند يعنی خانم جو نحوه رسيدگی به اين شکايات و هشدارها، شهادت دهد. به

اما بعد از اينکه اين موضوع  انددر زمينه مديريت مقامات محلی  یردفيرن و آقا جو مونتگوميری دارای تجربه زياد
و ارائه کمک رابطه با اين موضوعات در  جديدث نمودم، متقاعد شدم که هيچکدام از آنها دارای تجربه را با آنها بح

. بنابراين تالش خواهم نمود تا شخصی را که دارای ديدگاه و تخصص مورد نيستند در اين زمينه الزم به تيم تحقيقات
يک گزارش کارشناسی را تهيه نمايد و در زمان را شناسايی نمايم با اين هدف که نياز در چنين موضوعاتی است 

  الزم اقدام به ارائه شهادت به تيم تحقيقات نمايد. 
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   بهداشت محيط تعيين يک کارشناس 
ل شرکت روس آن دسته از شرکت کنندگان اصلی که اتحاديه آتش نشانان و وکالی وکال مخصوصا وکيل برخی از .9

 محيط بهداشتاز شنيدن نظريات يک کارشناس  اظهار داشتند که تيم تحقيقات کوک به نمايندگی ازآنها عمل می کند،
توظيف  . به نظر می رسد که اظهارات آنها اصوال از اين نگرانی ناشی شده است که نامه هایخواهد برد بهره

ول قانون اکارشناسانی که فعال از آنها خواسته شده است تا به تيم تحقيقات کمک نمايند به صورت مشخص به بخش 
 اشاره نمی کند. رتبه بندی بهداشت و ايمنی مسکن  و يا سيستم 2004مسکن 

 

سند حيطه صالحيت ها در ميان موضوعاتی که تيم  می تواند نادرست باشد. من فکر می کنم که اين نگرانی در واقع .10
انين، به آتش سوزی و ساير قو مربوطتحقيقات بايد بررسی کند شامل " گستره و بسندگی مقررات ساختمان، مقررات 

و تجارب صنعت در زمينه طراحی، ساخت، تجهيز و مديريت ساختمان های مسکونی مرتفع" می باشد.  هارهنمود
گراف خيلی وسيع است و می تواند شامل هر نوع قانونی شود که به ايمنی آتش سوزی يک ساختمان الذا گستره اين پار

رتبه بندی بهداشت و ايمنی و سيستم  2004به بخش اول قانون مسکن  آنجا کهشود. تا مربوط می همچون برج گرنفل 
قانونگذاری را تشکيل می دهد که تيم  چارچوب، اين بخشی از مربوط می شود به صورت بالفعل و بالقوه مسکن

ک گزارش راجع به از آقای کولن تد خواسته شده است تا يتا آن را مورد بررسی قراردهد.  دارد تحقيقات تمايل 
در دوره های زمانی مختلف از زمان تکميل ساخت آن در  قابل اجرا در رابطه با برج گرنفل قوانين اوليه و ثانويه

را تهيه کند. درک من اينست که وی در تهيه اين  2017الی تخريب آن توسط آتش سوزی در سال  1974سال 
را در جايی که مرتبط  رتبه بندی بهداشت و ايمنی مسکن و سيستم 2004گزارش، شرايط بخش اول قانون مسکن 
بهترين راه پيش رو اينست که منتظر تهيه اين گزارش بمانيم و بعدا به  ،باشد، در نظر خواهد گرفت. از نظر من

باشد  ضافیا اگر نياز به کمک کارشناساساس آن تصميم بگيريم که آيا به کمک کارشناس اضافی نياز است يا خير. 
  ن مرحله بررسی خواهم نمود که چه کسی می تواند بهترين کمک را در اين زمينه ارائه نمايد. در آ

 

   ردفيرن خانم و   مگويرک تعيين آقای
که از جمله،  رهنمود ارائه نمود چندينسمی را برای يک درخواست ر ، اتحاديه آتش نشانان2017نوامبر  28در  .11

دوی آنها به ترتيب به عنوان  از آنها و يا هم هر يکی  ردفيرن و خانم مگويرکآقای راجع به اين بود که رهنمود يک 
اينکه آقای مگويرک به يکی و دليل صورت گرفت: شاهد کارشناس و ارزياب تعويض شوند. اين درخواست به د

اتی که در زمينه و با ادار زياد به آنهايی که خدمات آتش نشانی را در سطح مرکزی و محلی انجام می دهندميزان 
و اين باعث می شود که نتواند در رابطه با موضوعات مهم،  نزديک است خدمات آتش نشانی مشورت ارائه می کنند

آقای مگويرک و خانم ردفيرن از نظر حرفه ای طوری با هم ارتباط دارند دوم اينکه مشورت بی طرفانه ارائه کند و 
رسد که تيم تحقيقات را کمک نمايند هرچند که در دو مقام مختلف کار که برای هر دوی آنها نامناسب به نظر می 

 می کنند. 

 

است و در دوره های مختلف به  بودهدارای سابقه کاری درخشان در خدمات آتش نشانی و نجات  مگويرک آقای .12
د که به نظر می رس کار نموده است.بزرگ کشير جنوبی و منچستر رعنوان افسر ارشد آتش نشانی برای چيشير، يو

در عرصه های عملی آتش نشانی، شيوه هايی که بايد استفاده شود  را با تجارب بيشتر تا شخصیمشکل خواهد بود 
آقای سيوارد روشن ساخت که وی  البتهپيدا کنيم.  مرتفع  های و تجهيزات موجود برای آتش نشانان در ساختمان

که وی برای موقعيت شاهد  ر سؤال نبرده است بلکه اظهار داشتيرا ز مگويرک تخصص، ارشد بودن و تجربه آقای
در خط مقدم تجديد ساختار و کاهش  کارشناس تيم تحقيقات فرد مناسبی نيست چراکه وی برای مدت پانزده سال

موارد کاهش و مسدود شدن به محدوديت ها در خدمات آتش نشانی قرار داشته و مدافع تغييراتی بوده است که منجر 
  اتحاديه آتش نشانان شده است. عليه
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 ويرکمگبا آقای  اتحاديه آتش نشانان بعد از شنيدن اظهارات آقای سيوارد، هيچ ترديدی برايم باقی نماند که مخالفت .13
 مواضعی که فکر می شود ویبه عنوان يک شاهد کارشناس، کمتر به تجربه عملی وی ارتباط می گيرد و بيشتر به 

به ياد داشته باشيم که تا ارتباط دارد. مهم است  اتخاذ نموده است، و سازماندهی خدمات آتش نشانیتمويل در قبال 
نوعی  از آن سوزی مقابله با آتشطيفی از مسائل عملی مربوط به شيوه مناسب  بهاست تا آقای مگويرک توظيف شده 

مسائل مرتبط با تمويل خدمات آتش  به از وی خواسته نشده است کهگرفت، رسيدگی نمايد.  فرا که برج گرنفل را
. عالوه براين، برای وی روشن ساخته شده است که نقش وی به رسيدگی نمايدنشانی چه در لندن و يا در سطح ملی 

که از وی خواسته شده تا  ارائه نمايد مسائلی پيرامونعنوان يک شاهد کارشناس اينست که نظريات مشخص خود را 
يم تحقيقات کمک کند و اين کار را بايد به گونه ای انجام دهد که هيچ نوع تأثيرگذاری بر در رابطه با آنها به ت

روسه . همچنين بايد به ياد داشته باشيم که تحقيقات يک پصورت نگيردتيم تحيققات اتخاذ می کند نهايتا تصميماتی که 
دی که فکر کنم می تواند به من در است. به عنوان رئيس تيم تحقيقات، وظيفه من است که نظريات هر فررسی بر

ر ددستيابی به حقيقت کمک کند، را مطالبه نمايم و اين شامل تصميم گيری در زمينه انتخاب يک کارشناس می شود. 
را به چالش بکشد، می تواند يک  مگويرک بخواهد ديدگاه آقای ، اتحاديه آتش نشانانصورتيکه در زمان الزم

من  اما پرداخت. کارشناسی خود را ارائه کند و من در ذيل به اين موضوع خواهمدرخواست ارائه کند و شهادت 
ط اين را به خوبی دارد که کمکی که از وی خواسته شده است را ارائه نمايد و اينکه مطمئنم که آقای مگويرک شراي

که  را يک شاهدام الزامات وی اين قابليت را دارد که اين کار را صادقانه و عادالنه انجام دهد و به صورت کامل تم
 مراعات کند.  ، جريان تحقيقات در مقابل يک طرف ديگر احضار می شودشهادت در  برای

 

در زمينه کمک به تيم تحقيقات، از نظر حرفه ای خيلی به هم نزديک  ردفيرن و خانم مگويرک اين شکايت که آقای .14
متفاوت است و عرصه هايی که دانش و  تحقيقات کامالنها در روند آاز نظر من بی اساس است. نقش های  اند

که در خدمات عمومی در يک تخصص آنها مطالبه شده است نيز کامال متفاوت است. برای افراد حرفه ای ارشد 
منطقه کار می کنند، غيرمعمول است که با هم تماس نداشته باشند و من هيچ چيزی را نديده ام که گويای اين باشد که 

دير م به عنوان ردفيرن و خانم و نجات منچستر یخدمات آتش نشان به عنوان رئيس مگويرک محدود بين آقایتماس 
ه کر کند که شايد آنها بواقع گرا فبه گونه ايست که باعث شود يک ناظر آگاه و  شورای منطقه شهری ويگاناجرايی 

 اد نگرانی شود. اين واقعيت که هر دوی آنهاباعث ايج صورت موجهگذارند که به بشکلی بر روند تحقيقات تأثير 
 معاون اداره منچستر بزرگ هستند از نظر من  يک انتقاد نا مرتبط است. 

 

 را نمی ردفيرن و يا خانم اتحاديه آتش نشانان مبنی بر تعويض آقای مگويرک من درخواست ،به اساس اين داليل .15
 پذيرم. 

 

آتش نشانی عملياتی اجازه خواست تا کارشناس خود را در زمينه  ،به اساس مخالفت های خود اتحاديه آتش نشانان .16
اين درخواست پيش از وقت بود  ،از نظر من نمود.برای اين منظور، درخواست اعطای بودجه توظيف نمايد و 

اينست که منتظر تهيه  نشاناناتحاديه آتش اقدام درست برای همانطوريکه آقای سيوارد متمايل به پذيرش آن بود. 
اشد داليل معقول داشته بآتش نشانان  در صورتيکه به اساس اين گزارش، اتحاديهبماند. مگويرک  گزارش توسط آقای

برای مطالبه نظر با چالش مواجه شود، می تواند  می تواند مگويرک مطرح شده توسط آقای یکه فکر کند ديدگاه ها
و ارائه خالصه ای از ديدگاه هايش می باشد، درخواست  شاهد کارشناس به ايفای نقش از يک شخص که عالقمنداوليه 

را برای بودجه  يک درخواست اضافیآنها می توانند . اگر به نظر رسد که اين اقدام موجه است، بودجه کافی نمايد
  . ارائه نمايند هزينه به دست آوردن يک گزارش کاملمورد نياز جهت تأمين 
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مرحله اول تحقيقات کاری  دامنه  
گفتم که پيشنهاد داده ام تا تحقيقات در دو مرحله انجام شود: مرحله  2017سپتامبر  14در بيانيه افتتاحيه خودم در  .17

دريابد که آتش  تاخواهد نمود  چه اتفاقی افتاد و تالش 2017ژوئن  14اول روی اين تمرکز خواهد نمود که در شب 
مان ساخت بخش داخلیسوزی در کجا و چگونه اتفاق افتاد، چگونه با سرعت به تمام ساختمان سرايت کرد و چگونه 

من خاطر نشان ساختم که می خواهم يک گزارش موقت را در آسيب ديد.  دفزاينده از ايجاد و گسترش دوبه شکل 
 امکان داشته باشد، منتشر نمايم. پايان مرحله اول با توصيه هايی که در اين مقطع 

 
 

لی قرار گرفت، تعدادی ــدر اختيار شرکت کنندگان اص 2017نوامبر  15.   وکيل تيم تحقيقات در بيانيه خود که در 18
ه نمود.  ارائ باشد در مرحله اولبه دنبال پاسخ آنها سؤاالتی که تيم تحقيقات بايد  پيرامونشنهاد مشخص تر را ـــپي

 برای اقدامات جدول زمانیکار مطالبه نظرات و پيشنهادات از شرکت کنندگان اصلی و تهيه يک برنامه و هدف اين 
عالقمندی به انجام تحقيقات در دو  پيرامونبعدی تيم تحقيقات بود. در جلسه دادرسی اخير من اظهارات زيادی را 

ل می باشد؛ سايرين به شک نامطلوبمرحله شنيدم. برخی از وکال اظهار داشتند که اين نوع تقسيم بندی، مصنوعی و 
گسترده با اين پيشنهاد موافق بودند اما می خواستند مطمئن شوند که بعضی از سؤاالت مشخص در مرحله اول مورد 

 و اداره برنامه ريزی آتش نشانی و امور اضطراری لندن اتحاديه آتش نشانانبررسی قرار می گيرد. به عنوان مثال، 
اين امر نامطلوب و به شکل بالقوه گمراه کننده خواهد بود اگر به را مطرح نمودند که مهم  اين نظر قويا هر دو

 به سياست هايی که راهنمای تصميم گيری آنها در شب حادثه بوده است آنها مأمورين آتش نشانی اجازه داده نشود که
در مرحله اول مورد بررسی قرار   ”stay put“اشاره نکنند. برخی ديگر اظهار داشتند که نياز است تا سياست 

 گيرد. 
 
 

تا زمانيکه  داليل قوی برای بررسی علت وقوع و گسترش آتش سوزی و دود به عنوان قدم اول وجود دارد زيرا .19
چه اتفاقی افتاده، مشکل است که توجه را به اين سؤال که چرا  با اطمينان معقول تشخيص دهيد کهامکان نداشته باشد 

اين اتفاق افتاد معطوف کنيد و اشتباهات و يا ناکامی های سيستميک که در پشت اين تراژدی بودند را تشخيص دهيد. 
 هروشن در ساختمان باشد، مهم است ککاستی  اگر تحليل علت و پيشرفت فيزيکی آتش سوزی نشان دهنده هرگونه

در ساختمان های مشابه زندگی می و توصيه های مناسب در اسرع وقت در رابطه با کسانی که در جاهای ديگر 
می کنم که پيشنهاد اوليه من را دنبال کنيم که به اساس آن، نقطه آغاز تحقيقات، توصيه کنند ارائه شود. لذا من 

رحله مبود که بين ی پذيرم که غيرمعقول خواهد اما مل و گسترش فيزيکی آتش سوزی می باشد. تشخيص ريشه، عام
ير غخط  کي، اول و مرحله دوم مخصوصا در ارتباط با شواهدی که ممکن است به مسائل مختلف ارتباط داشته باشد

 مانع اين شويم کهکه . به عنوان مثال، معقول نخواهد بود ( وهرگز نيت من هم اين نبوده است) ميبکش رييقابل تغ
اشاره جهت توضيح اقدامات شان در شب مورد نظر  سياست های اداره آتش نشانی لندنمأمورين آتش نشانی به 

 و پی ببردمهم  موضوعيک به هر زمانيکه آماده خواهد بود اظهار داشت که  ، وکيل سلطنتی،. آقای فريدمننمايند
ل . بعد از شنيدن استدالشار آن نمايداقدام به انت، استنفع مردم  انتشار گزارش موقت راجع به آن بهتشخيص دهد که 

های مختلف به اين نتيجه رسيده ام که حداقل در شرايط فعلی مناسب خواهد بود که يک ميزان قابل توجهی از انعطاف 
ه کمعقول خواهد بود  احتماالمراحل مختلف حفظ کنيم و اينکه در زمان مناسب آن،  کاری داقلح پذيری را در رابطه

در هر صورت فکر می وقفه به مرحله دوم وارد شود.  داقلحمرحله اول بدون مانع و روند تحقيقات از اجازه دهيم 
کنم که مناسب خواهد بود تا در چارچوب مرحله اول بعضی از جنبه ها و يا هم تمام ابعاد موضوعات مندرج در 

3(a) ،9 (a), (b), (h)  12و (c)  سوزی به تمام ساختمان مربوط به گسترش آتش تا جاييکه در ليست موضوعات
با خوشحالی تائيد می کنم  اتحاديه آتش نشانان،پاسخ به يک درخواست از  را مورد بررسی قرار دهيم. در می شود

انتظار دارم که اطالعات مندرج در پيام های ارسال شده از مأمورين آتش نشانی  ،که به عنوان بخشی از مرحله اول
 ساير افراد در داخل ساختمان به کنترل؛ آموزش ها و تجهيزات ارائه شده به مأمورين آتش نشانی ( از جملهو 

موجود برای مأمورين آتش نشانی در اوراق تماس، ترمينال های سيار  )، اطالعاتفرماندهان رويدادها و بخش ها
 . گيردمورد بررسی قرار اطالعاتی و ساير منابع همچون پيام های مبادله شده بين کنترل و محل آتش سوزی 
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 به اشتراک گذاری
از زمانيکه تيم تحقيقات در اواسط ماه اوت ايجاد شد، تعداد قابل توجهی از اسناد از ارائه کنندگان مختلف اسناد مطالبه  .20

اسناد الکترونيک روند مجموعه می شود. اين اسناد در هارائه کنند 33و دريافت شده است که جمعا تا کنون در حدود 
 وليهبررسی ا مشغول ،است واجد شرايط خوب اسناد که ررسی کنندهشده است. يک تيم بوارد  تحقيقات جهت بررسی

 20000سند را بررسی نموده است. انتظار می رود که اين تعداد در ماه ژانويه به  12000بوده و درهرهفته حدود 
نابع مدر حال شناسايی و کماکان  هستيم سند در هفته افزايش يابد. درحال دريافت اسناد بيشتری از منابع مختلف 

  سند را دريافت خواهد نمود.  270000. برآورد می شود که تيم تحقيقات در نهايت بيشتر از جديد اسناديم
 
 

 (الف) نظارت 
که تيم تحقيقات برای ايجاد اعتماد نسبت به کارش بايد  پيشنهاد نمودند ، وکيل سلطنتیويدربای آقای فريدمن و آقای .21

شرکت کنندگان اصلی قرار دهد تا تمام اسنادی که از ارائه کنندگان مختلف اسناد دريافت نموده است را در اختيار 
موضوع  هکه به شکل بالقوه ب یآنها بتوانند خودشان را متقاعد نمايند که کار جمع آوری اسناد مرتبط و شناسايی اسناد

، ولکچپ به شکل درست انجام می شود. ديدگاه های مشابهی از طرف آقای و فعال موجود نيست تحقيقات ارتباط دارد
يدون و ساير شرکت کنندگان اصلی که دارای موقعيت مشابه می باشند مطرح شده ابه نمايندگی از ر وکيل سلطنتی،

 است. 
 
 

بسياری از شرکت کنندگان اصلی اطمينان داده شود که تيم تحقيقات کارش را  من کامال می پذيرم که نياز است تا به .22
به درستی انجام می دهد و اين زمينه برای تمام انواع شرکت کنندگان اصلی فراهم شود تا روند به اشتراک گذاری 

را در اين زمينه مطرح نمايند. اما مناسب نخواهد بود و نه هم امکان دارد که  کاستیرا پيگيری نموده و هر گونه 
تيم تحقيقات تمام اسنادی که دريافت می کند را به شکل خام و بدون بررسی اوليه در اختيار تمام شرکت کنندگان 

ندگان اسناد برای اجتناب از اصلی قرار دهد. داليل مختلفی برای اين امر وجود دارد. اوال، باوجود تالشهای ارائه کن
اين عمل، روشن شده است که برخی از اين افراد مقدار قابل توجهی از اسناد کامال نامرتبط و تکراری را به اشتراک 

 به اشتراکبطور تصادفی سناد بالقوه محرمانه از طريق شبکه اکه برخی از گذاشته اند. همچنين روشن است که 
بدون اينکه به ارائه کنندگان آنها فرصت درخواست  به شکل منصفانه اد خام نمی توانداسنثانيا،  .گذاشته شده است

در  اصالح و ويرايش مطابق با طرزالعمل ارائه شده در پروتکل های مربوطه داده شود، به اشتراک گذاشته شود.
ها خواهد شد. اين صورتيکه خالف اين عمل شود، اين کار باعث نفی رويه های مفصل مندرج در اين پروتوکول 

برای اصالح و  ،رديقرار گ یشرکت کنندگان اصل ارياسناد در اخت نکهيقبل از ارويه ها آنها را قادر می سازد تا 
 ويرايش محتوای حساس درخواست ارائه نمايند. 

 
 

بعضی از موادی که توسط تيم تحقيقات دريافت شده و يا در آينده دريافت خواهد شد از طرف  در هر صورت ثالثا و .23
. به اشتراک گذاری اين نوع مواد به اساس شرايط مندرج در يادداشت تفاهم امضا شده بين تيم ارائه می شودپليس 

ظيم می شود. لذا اين نوع مواد بدون وب سايت تحقيقات منتشر شده است، تن که در متروپوليتن خدمات پليس تحقيقات و
م صالحيت های اجباری خود رضايت پليس نمی تواند در اختيار شرکت کنندگان اصلی قرار گيرد مگر اينکه من از

از آن اجتناب نمايم. استفاده از اين صالحيت ها برای اين هدف  تادهم می و اين چيزی است که  ترجيح  استفاده نمايم
 عيف خواهد ساخت و به نفع مؤثريت کار تيم تحقيقات نخواهد بود. تحقيقات و پليس را تضتيم احتماال رابطه بين 

 
 

اين  است. زياد ميزان بررسی اوليه اسنادی که به تيم تحقيقات ارائه شده است خيلی اينست که  و مهمنکته چهارم  .24
م تحقيقات کار حتی برای تي چندين ماه است و نيازمند کار مستلزم يک تيم خيلی بزرگ متشکل از افراد خيلی با تجربه

اين کار توسط شرکت کنندگان اصلی و در واقع تکرار کاری که توسط تيم تحقيقات در حال  دنبال کردنمی باشد. 
هد بود و نمی تواند توجيه شود. خانواده های داغديده، بازماندگان و ساير ساکنين محل اخو پرهزينهانجام است خيلی 

و زياد  ،خواهند داشت. فشار بر بودجه عمومینياز برای کاری که بايد از طرف آنها صورت گيرد، به بودجه 
در کار تيم تحقيقات خواهد  ن حاصل خواهد شد و احتماال باعث تأخيرآنامتناسب با فوائدی خواهد بود که احتماال از 
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شد. اگر شرکت کنندگان اصلی می خواهند تا در رابطه با کيفيت کاری که توسط تيم تحقيقات انجام می شود، اطمينان 
 رابطه،حاصل نمايند، من حاضرم تا ساير ابزارهای ارائه اطمينان در اين زمينه را مورد بررسی قرار دهم و در اين 

ئول که تيم تحقيقات بايد مسنظر من اينست در ذيل ارائه می کنم. با توجه به تمام اين داليل، بعضی از پيشنهادات را 
را تنها زمانی در اختيار شرکت کنندگان اصلی قرار دهد که  روند به اشتراک گذاری اسناد باقی بماند و بايد اسناد

 که به صورت یاز اسناد یدر قالب مجموعه او يا بررسی های بعدی،  چه بعد از بررسی اوليهاسناد  اين متقاعد شود
 .شده است ميتواند به اشتراک گذاشته شود، تنظ یمعقول م

 
 

با توجه به تمام آنچه گفته شد، من اساسا می پذيرم که به شرکت کنندگان اصلی بايد تصويری از شيوه های کاری تيم  .25
ت پيگيری می شود اما تيم تحقيقا مطمئن شکل درست و خطوط تحقيقات بهتحقيقات داده شود تا آنها مطمئن شوند که 

لذا ميزان هر گونه نظارت توسط شرکت کنندگان اصلی بايد  .باقی بماندتحقيقات  ونداصلی ربايد به عنوان مسئول 
متعادل و متناسب باشد. اگر اجازه داده شود که شرکت کنندگان اصلی بر مکاتبات و ارتباط با هر ارائه کننده سند 

ين . اين کار همچن، اين کار باعث تأخير در روند تحقيقات می شودنظارت داشته و تغييرات مفصل را پيشنهاد دهند
يک مسئوليت نامتناسب را بر تيم تحقيقات تحميل می کند و هزينه آن نيز بايد توسط مردم پرداخت شود. احتماال تيم 

به دريافت شده ام که خواهد نمود و من متوجه را آغاز اشتراک گذاری اسناد مرتبط با مرحله اول  به زودی تحقيقات
. بعد از اينکه روند به اشتراک گذاری اسناد شروع شود، شود داده می اهميت و اشتراک گذاری پرونده های مسکن

بوده مطمئن که اين روند تا چه اندازه وسيع و  مالحظه نمايندشرکت کنندگان اصلی قادر خواهند بود تا خودشان 
يقات متوجه تحقاگر در آن مرحله آنها بتوانند تعداد بيشتری از ارائه کنندگان اسناد و يا دسته ای از اسناد که تيم است. 

من آنها را تشويق خواهم نمود که به صورت فوری تيم تحقيقات را در آن صورت آنها نشده است را شناسايی نمايند، 
 مطلع سازند. 

 
 

 مونخصا پيرادر عين حال، من اميدوارم که پيشنهاد ذيل بتواند تا حدودی آن دسته از شرکت کنندگان اصلی  که مش .26
خبرنامه های منظم را نگران هستند را راضی سازد. من از تيم تحقيقات خواهم خواست تا  به اشتراک گذاری اسناد

به شرکت کنندگان اصلی ارائه نمايند و پيشرفت روند جمع آوری و بررسی اسناد را توضيح دهند. تيم تحقيقات تصميم 
ا درج شود و با کدام تناوب ارائه شود، اما می توان انتظار خواهد گرفت که دقيقا کدام اطالعات بايد در خبرنامه ه

لبه از چه کسانی مطاراجع به کتگورهای اسناد مطالبه شده و اينکه گسترده داشت که اين خبرنامه ها  شامل تشريحات 
توضيح می دهد روندهای بررسی به کدام  که است نيز شامل يک گزارش پيشرفت شده است باشد. اين خبرنامه ها 

که تيم تحقيقات فکر می کند به درک چگونگی کار اين  خواهد بود ساير جزئياتیهمچنين شامل مرحله رسيده است و 
 کمک خواهد نمود.  روند

 
 

 (ب) تضمين ها 
د يک اسناد که سازمان هستند بايوکالی بعضی از شرکت کنندگان اصلی پيشنهاد نمودند که آن دسته از ارائه کنندگان  .27

ه صورت باقدام شان را تصديق کنند بلکه  درستینه تنها  با اين کار را امضا کنند و اسناد بيانيه به اشتراک گذاری
اضا و يا مورد تقصراحت گويی شان را تائيد کنند. فعال متقاعد نشده ام که چنين چيزی ضرورت  مسئوليت واضح

از ارائه کنندگان اسناد همچون ادارات دولتی در چارچوب اقدامات بررسی قضايی که  باشد. اوال، اگرچه برخی
( که می تواند شامل تحقيقات عمومی باشد همانطوريکه در رهنمود مشابه ن در چارچوب های آاصول عمومی 

يی اند، اما ملزم به صراحت گو) کاربرد دارد، آمده است  2010مشاور حقوقی خزانه داری منتشرشده در ژانويه 
م د شوو من بايد متقاع بلکه شرکت های خصوصی و يا افرادند بسياری از ارائه کنندگان اسناد، ادارات دولتی نيستند

 مشابه بر آنها وضع شود. يک مسئوليت  تاکه مناسب خواهد بود 
 
 

دارای صالحيت های اجبار  2005قانون تحقيقات  21ثانيا، همه ارائه کنندگان اسناد آگاهند که من در چارچوب بخش  .28
 ه ترديد نخواهم کرد. آنها همچنينمی باشم و در صورتيکه ثابت شود که نياز به استفاده از آنها وجود دارد در اين زمين

دستکاری عمدی در اسناد و يا تخريب، محو و يا پنهان سازی هر کدام از اسناد مربوطه بر اساس بخش اگاهند که 
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فعال، وجود چنين صالحيتهايی و جديت اين مجازات يک تخلف جنايی محسوب می شود.  2005قانون تحقيقات  35
کافی باشد. من متقاعد نشده ام که ملزم ساختن کسانيکه مسئول به اشتراک آنها  رعايت کامل تضمين ها بايد برای

گذاشتن اسناد می باشند مبنی بر ارائه چنين بيانيه ای به صورت قابل توجهی باعث کاهش خطر حذف و يا اشتباه 
اتشان امال به تعهدک بايد هان اسناد بايد فرض کنند که انتظار من از آنها اينست کشود. همه ارائه کنندگمی تصادفی 

    بوده اند. ای گويا آنها ملزم به ارائه چنين بيانيهبه نحوی که عمل کنند 
 
 

 زمانبندی و مرحله بندی 
اصلی تأکيد نمودند که به اشتراک گذاری پيش از وقت حتی به شکل جزيی و مداوم باعث  هوکالی چندين شرکت کنند .29

ات من در اين اظهارنها احساس نمايند که آنها واقعا در محور توجه تيم تحقيقات قرار گرفته اند. آ موکلينخواهد شد تا 
من عميقا آگاهم که تا فعال شرکت کنندگان اصلی هيچ سندی را نديده اند و نمی دانند که کار  خيلی اجبار می بينم.

ا و مخصوصان اصلی به صورت عموم تحقيقات به چه شکل درحال پيشرفت است. من می پذيرم که شرکت کنندگ
بازماندگان، ساکنين محل و خانواده های داغديده نبايد بيش از حد نياز منتظر آغاز دريافت اسناد باشند و من بررسی 

به اشتراک گذاری اسناد چگونه می تواند در مواردی که امکان دارد، به بهترين شکل در مراحل  خواهم نمود که
زمانيکه تيم تحقيقات به اين نتيجه برسد  هر داشته باشد که اطمينان نسبت به اين وجود د امکانمعقول انجام شود. باي

باشد، اين کار می تواند مشروط به دريافت ضمانت های به اشتراک گذاری می که دسته مشخصی از اسناد آماده 
ه خيلی نزديک تيم تحقيقات شروع به . همانطوريکه اظهار داشته ام، احتماال در آينداستاندارد محرميت، انجام شود

 ارائه اسناد مرتبط با مرحله اول خواهد نمود. 
 
 

 شاهدان 
آقای فريدمن و برخی از وکاليی که با وی هم نظر بودند، روشن ساختند که می خواهند تا اجازه داشته باشند که به  .30

که خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين نمايندگی از موکلين شان از شاهدان سؤال نمايند. من درک می کنم 
حقيقات ت روند ايفا کنند اما ما بايد به خاطر داشته باشيم که اين يک یمحل می خواهند تا در روند تحقيقات، نقش فعال

انجام شود. آنطوريکه  2006عمومی است و بازجويی نيست و بايد درچارچوب مقررات مندرج در قواعد تحقيقات 
ذکر شده است تنها وکالی تيم تحقيقات و خود هيأت تحقيقات می توانند از شاهدان سؤال  10) 1ه شماره (در قاعد

يک شاهد  در رابطه با 10 )4نمايند. نماينده رسمی حقوقی يک شرکت کننده اصلی می تواند به اساس قاعده شماره (
، قواعد مربوطه در شده است،  تقاضای اجازه سؤال از وی را مطرح نمايد اما احضار ارائه شهادت شفاهی برایکه 

اينکه آيا در يک مورد خاص چنين اجازه ای داده چنين اجازه ای به عنوان يک امر معمول در نظرگرفته نشده است. 
ر اين مرحله چيزی شود، موضوعی است که در حيطه اختيار من قرار دارد و کامال برای من اشتباه خواهد بود که د

نجام ا نابراين، تمام آنچه من می توانم بگويم که ممکن است از آن تعبير به محدود کردن استفاده از اين اختيار شود. ب
صورت گيرد را با ديده باز  10) 4دهم اينست که بگويم من تمام درخواست هايی که ممکن است بر اساس قاعده (

ام از آنها بر اساس تمام شرايط حاکم در همان مقطع تصميم خواهم گرفت.  بررسی خواهم کرد و در باره هر کد
 . داشته باشنددر نظر  را 10) 5اميدوارم که در زمان ارائه چنين درخواست هايی، وکال الزامات قاعده (

 
 

کسانيکه از گرفتن شهادت مخصوصا  ،در رابطه با اخذ شهادت مطرح نمود موضوعات ديگری را نيزآقای فريدمن  .31
آتش سوزی حضور داشتند و بيشتر آنها هنوز هم از تأثيرات اين تجربه شان رنج می برند. اميدوارم  زمان مستقيما در

ای تمام کسانيکه می خواهند گزارش ه تاقبال روشن شده باشد که تيم تحقيقات مصمم است تا زمينه اين را فراهم نمايد 
ل کتبی و يا اينکه حسب تقاضای تيم تحقيقات به شکل حضوری در يکی از خود را ارائه کنند، چه در ابتدا به شک

جلسات دادرسی، بتوانند اين کار را به مناسبترين شکل و مطابق با نيازهای فردی شان انجام دهند. اين چيزی است 
مچنين تالش هبحث بين نمايندگان حقوقی و اعضای تيم تحقيقات تعيين شود.  از طريقکه می تواند به بهترين شکل 

خواهد شد تا اطمينان حاصل شود که شاهدان آسيب پذير که از جمله شرکت کنندگان اصلی نيستند کمکهای مشابهی 
، خودش می تواند يک دقت مديريت شود به شهادت دادن به هر اندازه که بارا دريافت می کنند. من می پذيرم که تجر

خواهم  لذا من بررسی .تيم تحقيقات را پشت سر گذاشته است روند تجربه تجربه رنج آور روحی برای فردی باشد که
چه کاری  خود به همراه داشته باشد نمود که برای کاهش اضطرابی که شهادت دادن می تواند در بسياری از موارد با
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ی و اعضادر بحث های بين نمايندگان حقوقی بطور مفيد  انجام داد. باز هم اين موضوعی است که می تواند می توان
. نياز به تسهيالت ترجمه و ساير تدابير حمايتی نيز می تواند به همين شکل پيگيری شود. تيم تحقيقات پيگيری شود

برای کسانيکه از آنها خواسته شده است تا شهادت  خدمات ترجمه نيتأم تيمسئول تيم تحقيقات در جايی که نياز باشد
 شفاهی بدهند را برعهده خواهد گرفت و من از تيم خود خواسته ام که بهترين شيوه ارائه تسهيالت ترجمه همزمان 

 را مورد بررسی قرار دهند.   شرکت می کنند مبتنی بر شواهدبرای کسانی که در جلسات دادرسی 
 
 

شاهدان و کسانی که تمايل دارند تا در جلسات دادرسی  کهمن متعهدم تا زمينه اين را فراهم نمايم  کهنکته مهم اينست  .32
 مربوط به روند تحقيقات شرکت کنند، حمايت مورد نياز را در اين زمينه دريافت می کنند. 

 
 

که مورد حمايت  مطرح نمودآقای سيوارد يک سوال را در رابطه با شيوه دريافت اظهارات از مأمورين آتش نشانی  .33
قابله م اخذ اظهارات از کسانی که مستقيما در اهميت قرارگرفت.انجمن افسران آتش نشانی  آقای براون به نمايندگی از

آتش سوزی دخيل بوده اند برای تحقيقات پليس باعث شده است که تيم تحقيقات بپذيرد که بازماندگان، ساکنين محل  با
 ،ر تحقيقاتاخالل درای جلوگيری از در مرحله اول مصاحبه شوند. بو مأمورين آتش نشانی همه بايد توسط پليس 

 در وب سايت تيم تحقيقات موجود است) که بر اساس آنيک يادداشت تفاهم بين تيم تحقيقات و پليس امضا شده است (
ا دسترسی پيدا خواهند نمود ت هر کدام از بازماندگان و ساکنين محل تحت شرايط دقيقا کنترل شده به اظهارات پليس

، اظهارات قبلی خود بتوانند در زمان ارائه اظهارات که بخشی از شهادت در برابر تيم تحقيقات را تشکيل می دهد
ما ترتيبات مشابهی برای مأمورين آتش نشانی مورد توافق قرار نگرفته است زيرا فرض براين بخاطر بياورند. ا را

بود که آنها تمايلی به ارائه اظهاريه های بيشتر نخواهند داشت. آقای سيوارد پذيرفت که در بيشتر موارد اين امر 
ين آتش نشانی بايد اين فرصت را داشته باشند که اظهاريه احتماال مصداق خواهد داشت اما وی اظهار داشت که مأمور

 در صورتی که فکر کنند مهم است چنين کاری را انجام دهند و بايد فرصت مشابهی ،های کامل تری را ارائه نمايند
 داشته باشند تا از طريق ارجاع به اظهاريه های قبلی شان، اظهارات قبلی خود را بخاطر بياورند.

 
 

سؤاالت مشکلی پيرامون رابطه بين تحقيقات پليس و کار باعث طرح با توجه به داليلی که قبل ذکر نمودم، اين امر  .34
يگرد پ باعث تضعيفنگرانی قابل درک پليس اينست که نبايد هيچ کاری صورت گيرد که . می شودتيم تحقيقات 
. ايجاد و حفظ کنترل بر روی اظهارات شاهدان چيزی است که پليس اهميت زيادی به آن قايل است. شودقانونی بعدی 

هيچکدام از مأمورين آتش نشانی توسط هيچکسی به نمايندگی از تيم تحقيقات به جز توسط پليس مصاحبه نخواهند 
د اشته باشند بايد با پليس تماس بگيرنشد. در شرايطی که هر کدام از مأمورين آتش نشانی بخواهند اظهارات تکميلی د

 و پليس بدون ترديد آماده خواهد بود تا مصاحبه های بيشتری را تنظيم نمايد. 
 
 

 شهود کارشناس 
تيم تحقيقات يک برنامه موقتی را منتشر نمود که شامل  جهت ارائه رهنمودها، در آمادگی ها برای جلسه دادرسی .35

 .می شد خطوط کلی جدول زمانی برای قدم هايی بود که بايد قبل از آغاز جلسات دادرسی جهت اخذ شهادت برداشته
برای برداشتن موجود و زمان  اما شامل تشخيص قدم های مشخص شدتعيين ن تاريخ های مشخص ،اين برنامهدر 
تخصيص روزه  14دوره زمانی  همچنين تحقيقات وشامل تهيه گزارش ها توسط کارشناسان تيم ين قدم ها، بود. اآنها 

  ن گزارش ها بود.پاسخ دادن به اي جهت شرکت کنندگان اصلی داده شده به
 
 

شرکت ها و ساير اداراتی که در نوسازی برج گرنفل دخيل بودند قبال از کارشناسان خواسته اند اگرچه بسياری از  .36
بيشتر شرکت کنندگان اصلی در جريان جلسه دادرسی پذيرفتند که برای آنها معقول خواهد اما تا به آنها کمک نمايند، 

تفاده خود اس به نمايندگی ازشهادت کارشناسان بود که قبل از تصميم گيری راجع به اينکه آيا آنها می خواهند تا از 
توجه به اينکه  باپی گزارش های تهيه شده توسط کارشناسان روند تحقيقات را دريافت و مطالعه نمايند. ک نمايند،

را پيگيری نموده و بررسی های مورد نياز را برای انجام وظيفه تيم تحقيقات است تا يک رويه مبتنی بر تحقيقات 
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اما دو نکته در رابطه با شهادت کارشناسان مطرح شد اش انجام دهد، اين امر در اين زمينه مصداق دارد.  وظايف
داده شود. نکته اول راجع به زمان اختصاص داده شده برای بررسی گزارش های تهيه که نياز است به آنها پاسخ 

از وکالی شرکت کنندگان اصلی اظهار داشتند شده توسط کارشناسان روند تحقيقات و پاسخ به آنها می باشد. برخی 
در صورتيکه در زمان الزم يک جدول م ت. من آن را پذيرفتم و لذا موافقکه دو هفته برای اين منظور کافی نيس

زمانی برای جلسات دادرسی که در آنها شهادت اخذ می شود، ارائه می گردد، زمان بيشتری برای اين منظور 
  اختصاص داده شود. 

 
 

موضوع بعدی در رابطه با خواسته خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل مبنی بر دريافت تصوير روشن  .37
عاتی تمام موضو اين کارشناساننسبت به اينست که  تر از کار کارشناسان روند تحقيقات و مطمئن ساختن خودشان

ارشان نتايج ک اينکه مورد رسيدگی قرار می دهند ومستلزم بررسی است را گرفته و که در حوزه تخصصی شان قرار 
 را در اختيار موکلين شان و همچنين ساير ای . برخی از وکال پيشنهاد نمودند که تيم تحقيقات بايد بودجهدرست است

افراد در موقعيت مشابه قرار دهد تا آنها بتوانند کارشناسان را به انتخاب خودشان جهت اخذ مشورت از آنها توظيف 
  نمايند. 

 
 

 ميکه توسط ت یمحل نسبت به کار نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یاز خانواده ها یاريآگاهم که فعال بس یبه خوب .38
شود نظارت داشته  یخواهند تا بر آنچه انجام م یکنم که آنها م یندارند و من درک م نانيشود اطم یانجام م قاتيتحق

داده ای رالعمل هدستو یکپالبته کند.  یم افتيمشورت درست در قاتيتحق ميباشند و خودشان را متقاعد سازند که ت
 نامهيقرار گرفته است و خالصه زندگ یهمه شرکت کنندگان اصل اريقبال در اخت قاتيشده به کارشناسان روند تحق

 قاتيحقت ميت فهيوظ نيقبل اظهار داشتم، ا کهيآنها قرار خواهد گرفت. اما همانطور اريدر اخت یبه زود زينها نآ یها
 نيهم بهو  رديگ یقرار م آن تيصالح طهيکه در ح دينما یدر تمام ابعاد موضوعات قاتياست که اقدام به انجام تحق

 ،شود روند تحقيقات تنظيم می شرکت کنندگان دربه  دولتیارائه بودجه  به اساس آن که در تصميم وزير است که ليدل
شود  یام مانج یمتقاض کي یرسم یحقوق ندهيکه توسط نما قاتيبا تحق بطکه در رابطه با کار مرت شده است حيتصر

قبال  اتقيتحق ميت سيرئ نکهيمگر ا شد ارائه نخواهد دولتی کارشناس، بودجه کيگزارش  افتيدر رابطه با در ايو 
خانواده  بهتوانم  یموضوع، من نم نيبا توجه به ا .)2.8داده باشد (پاراگراف  یکار نيانجام چن یرا برا صريحاجازه 

 ميکار ت از اين طريق در واقع صادر کنم تا آنها را بودجه نيمحل اجازه تأم نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یها
دسته از  نياول تا در اسرع وقت ممکن، نستيکنم که بهتر ا یمن فکر م ،یموارد نيدر چن .نديرا تکرار نما قاتيتحق

قرار دهيم و از آنها دعوت نماييم تا ابعادی که از  یتمام شرکت کنندگان اصلرا در اختيار  کارشناسان یگزارش ها
 نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یخانواده ها کهيدر صورتنظر آنها نياز به اخذ مشورت بيشتر دارد را مشخص نمايند. 

توانند  یدارند، م را شخص کيبه اخذ مشورت از  ازينبرای پاسخ دادن به اين دعوت، کنند که آنها می ر محل فک
 یکارشناس معتبر آماده باشد تا به شکل کتب کيکار، درخواست ارائه کنند. اگر  نيگرفتن بودجه جهت انجام ا یبرا
وانند آنها می تکند،  یتفاوت م تحقيقات با نظر کارشناسان روند ی در رابطه با يک موضوع مهم،کند که نظر و دييتا
ص ارائه از آن شخ کارشناسی گزارش افتيدر نهيپرداخت هزجهت اخذ بودجه  یبرا را یدرخواست اضاف کي

ه در موارد مناسب، بتوانند ب یشود که شرکت کنندگان اصل یموضوع در مراحل مختلف باعث م نيا شبرديپنمايند. 
ورت کارشناسان را در ص نيب عمدهبتوانند هر گونه اختالف نظر  قيطر نيداشته باشند تا از ا یدسترس دولتیبودجه 

 .کنند یريگيبروز آن، پ
 
 

برخی از نکات ديگر را در رابطه با شهادت کارشناسان مطرح  آقای سيوارد به نمايندگی از اتحاديه آتش نشانان .39
شهود کارشناس خواسته شود تا تاييد کنند که آيا آنها هرگونه تضاد منافع بالقوه وی اظهار داشت که بايد از نمود. 

خير. اين موضوعيست که قبال با آنها مطرح شده است. من متقاعد شده ام که هيچگونه تضاد منافعی  داشته اند يا
توضيحات ساير  شد.خواهد  درجش های شان روجود ندارد و يک اعالميه رسمی در اين زمينه در هر کدام از گزا

 و از طريق تر راجع به نامه های توظيف که از طرف اتحاديه آتش نشانان مطالبه شده است، می تواند به شکل راحت
   مکاتبه پاسخ داده شود.
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 اظهار نامه ها 
و ساير وکال حمايت می شد، پيشنهاد داد که  استين، وکيل سلطنتی، توسط آقایديدگاه وی در حاليکه ويدربای آقای  .40

ان ش اظهارنامه های رات دولتی و غير دولتی بخواهد تاابرای همه جوانب ذيدخل مفيد خواهد بود تا تيم تحقيقات از اد
، داذعان می کنند در حوزه مسئوليتهای آنها قرار گير هارا در رابطه با آنچه اتفاق افتاد و راجع به ناکامی هايی که آن

بعضی از اين سازمان ها حاضر شدند، تقاضای  از ارائه نمايند. من در رابطه با اين پيشنهاد از وکاليی که به نمايندگی
آنها راجع به رائه کنند اما روشن شد که ارا  اظهارنامه های شانهمه آنها اظهار تمايل نمودند که اظهار نظر کردم. 

  ، فکر نمی کردند. ويدربای تصور می شدبه آن شکلی که توسط آقای  اظهارنامه ها
 
 

من فکر می کنم که برای تمام کسانی که در روند تحقيقات سهيم می باشند مفيد خواهد بود تا در اسرع وقت ممکن،  .41
فل در مديريت و نوسازی برج گرندخيل کلی بهتر از نقشی که توسط هر کدام از شرکت کنندگان اصلی تصوير يک 

ز ااظهارنامه ها دريافت نمايند. اين کار می تواند به شيوه های گوناگون انجام شود که يکی از آنها ايفا شده است را 
ی و سازمان گتون و چلسزيننکمنطقه سلطنتی چنين بيانيه هايی شامل پيشنهاد شد.  ويدرباینوعی است که توسط آقای 
کدام از شرکت کنندگان اصلی تجاری خواهد شد و نقش آن ها را در مديريت و  و هرمديريت امور مستأجرين 

کسانی که اين شرکت کنندگان اصلی با آنها روابط قراردادی و يا همچنين نوسازی ساختمان توضيح خواهد داد و 
 بيانيه هايی شامل تشخيص خواهد داد. در رابطه با ادارات دولتی چنينو اهداف آنها را  مناسبات مشابه برقرار کردند

تشخيص حوزه صالحيت های آنها مخصوصا در ارتباط با قوانين و رهنمودهای مربوط به نگهداری برج و کار 
انجام شده در زمينه نوسازی آن خواهد بود. آقای کچپول پيشنهاد داد که هر فردی که ممکن است در معرض انتقاد 

به وی يک فرصت عادالنه برای پاسخ به اين همچنين و  ه شودبه وی به شکل مناسب اطالع دادقرار گيرد، بايد 
در اين مقطع غير  از نظر من .وقت زيادی برای اين امر باقی مانده استانتقادات داده شود. من کامال موافقم اما 

 گهداری وخواهد بود که از ادارات تجاری و حکومتی خواسته شود تا به صورت عمومی نقش خود را در ننعادالنه 
. همچنين فکر می کنم که به اشتراک گذاری تش سوزی توضيح دهندآسال قبل از وقوع  نوسازی برج گرنفل در پنج

 خواهم خواست که درمشاور حقوقی تيم تحقيقات اسناد ارائه شده توسط ديگران برای اين عمل ضرور نباشد. لذا از 
 کل دقيقتر راجع به آنچه من در ذهن دارم توضيح دهد. ظرف چند روز آينده به تمام جوانب ذيدخل نامه نوشته و به ش

 
 

 روزهای جلسات محل و 
در آنها شهادت اخذ می شود،  صورتبرخی از وکال پيشنهاد نمودند که جلسات دادرسی بعدی و يا جلساتی که به هر .42

بايد در يک محل در کنزينگتون شمالی و يا نزديک به آن برگزار شود. من درک می کنم که چرا چنين خواسته ای 
وجود دارد اما در اين زمينه چندين محدوديت عملی وجود دارد. نياز است تا زمينه کار مؤثر تيم تحقيقات فراهم شود 

تمانی که ا در ساخر يک جای واحد قرار داشته باشند، ترجيحيقات را تشکيل می دهند بايد دو اينکه کسانی که تيم تحق
هرجاييکه جلسات دادرسی در . عالوه براين، و يا هم خيلی نزديک به آن جلسات دادرسی در آن برگزار می شود

شود.  می کنند فراهم شرکت، نياز خواهد بود تا تسهيالت الزم برای استفاده آنهايی که در اين جلسات برگزار می شود
داد اما نتوانست جای  مکان بالقوه را در کنزينگتون و چلسی مورد بررسی قرارچندين چند مدت قبل، تيم تحقيقات 

ترس باشد را پيدا کند. جستجوی بيشتر صورت نقشه مناسب که برای مدت زمان مورد نياز در دسمناسب با اندازه و 
خواهد گرفت اما معقول نخواهد بود که تيم تحقيقات را از جای فعلی آن به جايی که نتواند به شکل مؤثر کار کند 

 یدر مرکز لندن باق یبعد یجلسات دادرس یبرگزار یجا کهيدر صورتانتقال دهيم. اما من از تيم خود خواسته ام 
، امکان فراهم آوری کمک در رابطه با هزينه سفر، نگهداری اطفال و فراهم نمودن نوشيدنی و غذا را مورد ماندب

 بررسی قرار دهند. 
 
 

جلسات نظر دادند در حمايت از چهار روز جلسه در يک هفته صحبت  روزهایتمام کسانی که در رابطه با مسئله  .43
موافقم که اين ترتيبات معقول است. شايد الزم باشد تا در مناسبت های متفرقه برای تمام يا بخشی از نمودند و من 

با تعداد  در رابطهکه  پيشنهاد من اين نيستروز پنجم نيز تشکيل جلسه داد اما اين بايد يک استثنا باشد و نه قاعده. 
ست که می تواند با انعطاف پذيری تنظيم شود و ساعات جلسات در اين مرحله تصميم گرفته شود. اين موضوعی ا

  موکول شود. به بعدا بحث روی آن  بهتر است که
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  هيئت مشورتی 
اين سؤال را مطرح نمودم که آيا يک هيئت مشورتی متشکل از مردم محل می منزفيلد، اول با آقای  بار من برای .44

کار تيم تحقيقات کمک نمايد. من اين کار را  بهتواند به ترويج احساس سهمگيری در روند تحقيقات و ايجاد اطمينان 
که می  بود و به اين دليلبه اين دليل انجام دادم که اين پيشنهاد قبال در داخل تيم تحقيقات مورد بررسی قرار گرفته 

  خواستم به وکالی ساير شرکت کنندگان اصلی اين فرصت را بدهم که در اين مورد ابراز نظر نمايند. 
 
  

تالش نمود تا تأکيد نمايد که موکلين وی ايجاد چنين هيئتی را به عنوان يک جايگزين رضايت اگرچه آقای منزفيلد  .45
اشد وی پذيرفت که اين کار می تواند مفيد باما ، ندخود هيئت تحقيقات نمی دانبخش برای تعيين اعضای بيشتر برای 

پذيرفتند. به نظر نمی رسيد که هيچکدام از ساير کسانی که نيز اين را همانطوريکه ساير وکال مخصوصا آقای استين 
من  در چنين مواردیت کنند. با من صحبت نمودند در اين مورد ترديد داشته باشند و يا در اصل با اين پيشنهاد مخالف

از تيم تحقيقات خواهم خواست که موضوع ايجاد چنين هيئتی را مورد بررسی بيشتر قرار دهند البته قبل از آن، بايد 
با ساکنين محل و سايرين مشورت شود تا روشن شود که آيا اين چيزی است که آنها نيز آن را مفيد خواهند يافت. 

موضوعاتی از قبيل حدود وظايف، ترکيب و ساختار آن نيز مورد بحث قرار گيرد. آقای  همچنين الزم خواهد بود تا
 ستين همچنين توجه را به کمکی که سمينارهای منظم می تواند به کار تيم تحقيقات انجام دهد جلب نمود. اين چيزیا

  . رسد يکه مرحله بررسی توصيه ها فراکه آن را مدنظرقرار خواهم داد مخصوصا زمان است
 
 

 پزشک قانونی کمک به 
پزشک قانونی وستمنستر، بازجويی هايی را در رابطه با هرکدام از کسانی که در آتش سوزی  ،دکتر فيونا ويلکوکس .46

 پزشک قانونی و عدالت برنامه اول قانون 5ا از دست دادند، آغاز نموده است اما بر اساس پاراگراف جان خود ر
 او بازجويی ها رخود را به حالت تعليق در آورده است  ، بررسی هاینهايی تيم تحقيقاتالی انتشار گزارش ، 2009

دکتر ويلکوکس بعدا بايد تصميم بگيرد که آيا در پايان روند تحقيقات، نيازی به آغاز مجدد  .نموده است لموقتا تعطي
 فته های تيم تحقيقات برای اهداف ویيا خير. اگر يا توقف داده شده است تحقيقات و بازگشايی پرونده های بازجويی

 نخواهد داشت،خانواده های کسانيکه جان خود را از دست داده اند، به اخذ شهادت بيشتر از نيازی  وی کافی باشد،
  اين موضوع بستگی به تصميم نهايی خود وی دارد.  ،اما در نهايت

 
 

با جزييات  نتواند يافته هايی راآقای فريدمن و سايرين اظهار داشتند در صورتيکه تيم تحقيقات در پايان روند تحقيقات  .47
و همچنين راجع به شرايطی که باعث مرگ آنها  در آتش سوزی جان شان را ازدست دادند کهکافی راجع به کساني

داغديده خواهد شد. انتظار می رود چنين  های اطر خانوادهباعث آزردگی خ به ميزان زيادی شده است ارائه نمايد،
شنيدن شواهد از بستگان خانواده های داغديده و بدون اينکه  به يافته هايی به پزشک قانونی کمک نمايد تا بدون نياز

  تکميل نمايد. بررسی های خود را آنها برای دومين بار راجع به خاطرات دردآور شدن صحبت نمايند،   نياز باشد
 
 

وجود دارد و من اميدوارم که برای تيم تحقيقات امکان داشته باشد که  اجبار من فکر می کنم که در اين پيشنهاد خيلی .48
اول اينکه تيم تحقيقات تنها می تواند در  دو مالحظه در نظر گرفته شود.را کسب نمايد اما الزم است تا  اين نتيجه

را با توجه به وضعيت فعلی بخاطر اين نمی گويم که فکر می  چارچوب حيطه صالحيت های خود کار نمايد. من اين
من را قادر سازد تا يافته های مورد نياز پزشک کنم حيطه صالحيت های فعلی من خيلی محدود تر از آنست که 

  .مبنا قرار نگيرد ،فرض ساده صرف جهت احتياط است تا در اين زمينه يکاين کار بلکه  م،قانونی را ارائه نماي
بايد  کهدوم ايناين چيزی است که شايد نياز باشد در موعد الزم درمورد آن نکات بيشتری در اختيارم گذاشته شود. 

انجام می شود  2005قانون تحقيقات برای مردم يادآوری شود که اين يک روند تحقيقات عمومی است که بر اساس 
کاری مطابق  رويه. لذا صورت می گيرد 2009 تو عدال یقانون پزشک قانون و نه يک بازجويی که در چارچوب

 با تحقيقات عمومی خواهد بود و نه يک بازجويی. 
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 اقدامات بعدی 
مؤثر ارائه اظهارات شان و همچنين بخاطر ميزان باالی همکاری بين آنها که منظم و  من از همه وکال بخاطر شيوه .49

باعث شد جلسه دادرسی در مدت زمان تخصيص داده شده تکميل شود، ابراز سپاس می نمايم. به اساس اين اظهارات، 
ای ی و اعضبرداشت من اينست که بسياری از مسائل کوچک رويه ای می تواند از طريق بحث بين نمايندگان حقوق

  تيم تحقيقات چه مشاورين حقوقی و چه وکال حل شود و من تماس هايی از اين نوع را تشويق می نمايم. 
 
  

 31الی  30من در حال اتخاذ ترتيبات برای يک جلسه دادرسی ديگر برای ارائه رهنمودها هستم که قرار است از  .50
برگزار شود، و اميدوارم که در اين جلسه امکان اين وجود داشته باشد تا يک جدول زمانی را برای  2018 ژانويه

بعد از ايستر ارائه نماييم. من از وکيل در دوره  دآغاز روند شنيدن از شهوم های الزم جهت فراهم نمودن زمينه قد
ينه قبل از جلسه دادرسی متذکره به اشتراک گذارد با را در اين زم مربوطه تيم تحقيقات خواهم خواست تا پيشنهادات

يک جدول زمانی بتواند از طريق بحث  به هر اندازه کهتهيه شود.  با توافق حداکثری اين هدف که يک جدول زمانی
 شود به همان اندازه وظيفه هر شخص ساده تر می شود.  تهيهقبل از جلسه دادرسی 
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  پيوست
  

، رئيس تيم تحقيقات، عالوه بر ريچارد برگزار شد 2017دسامبر  12الی  11که از  در جلسه دادرسی برای ارائه رهنمودها 
 مليت، وکيل سلطنتی و وکيل تيم تحقيقات، اظهاريه های کتبی و اظهارات شفاهی را از افراد و نهادهای ذيل دريافت نمود: 

  
  یشرکت کنندگان اصل  مشاورين حقوقی  وکال

Jeremy Johnson Q.C. تنيمتروپول سيپل خدمات تنيمتروپول سيپل خدمات یحقوق بخش 
  
  

Danny Friedman Q.C. 
  

Bhatt Murphy; Bindmans; 
Hickman & Rose; Hodge, 
Jones & Allen; Thanvi Natas 

   محل ساکنين و بازماندگان داغديده، های خانواده

Michael Mansfield Q.C. 
 

Birnberg Peirce; Saunders Law; 
 

  محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده

Pete Weatherby Q.C. 
  

Bishop, Lloyd & Jackson; 
 

   محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده

Fiona Murphy Bishop, Lloyd & Jackson; 
 

  محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده

Allison Munroe Deighton Peirce Glynn محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده  
Sam Stein Q.C. Howe & Co محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده  
Leslie Thomas Q.C. Hudgell Solicitors; Saunders 

Solicitors 
  محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده

Justin Bates Russell-Cooke محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده  
Kate Ellis Imran Khan & Partners محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده  
Lindsay Johnson Oliver Fishers Solicitors محل نيساکن و بازماندگان ده،يداغد یها خانواده  
Martin Westgate Q.C Anthony Gold نيساکن از   
James Maxwell-Scott Q.C.DWF یچلس و نگتونيکنز یسلطنت منطقه (RBKC)  
Alice Jarratt Kennedys Law نيمستأجر امور سازمان (TMO)  
Aidan Christie Q.C. Clyde & Co. CEP Architectural Facades 
Simon Antrobus Beale & Co. Max Fordham 
Stuart Catchpole Q.C. DAC Beachcroft Rydon Maintenance
Toby Riley-Smith Q.C. Cooley UK Whirlpool Corpn
Stephen Walsh Q.C. و حقوقی خدمات رئيس سميت، مايلز 

دموکراتيک
 و ینشان آتش امور یزير برنامه اداره

  (LFEPA) لندن یاضطرار
Martin Seaward Thompsons نشانان آتش اتحاديه   
Louis Browne Q.C. Burton Copeland ینشان آتش افسران انجمن   
Jason Beer Q.C. Government Legal Dept DCLG  

 
ساير وکال و مشاورين حقوقی که در اينجا از آنها نام برده نشده است، به کسانی که اظهارات شان را ارائه دادند کمک نمودند 

 و از همکاری آنها بايد يادآوری شود. 


