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  2018مارس  21پاسخ رئيس تيم تحقيقات به اظهاريه های ارائه شده در 
  

__________________________________________________________ 
  

 
، دومين جلسه دادرسی رويه ای جهت بررسی موضوعات مختلف مربوط به روند پيشبرد  2018مارس  21در  .1

ه شد. چندين شرکت کنند دادرسی مبتنی بر شواهد برگزارتحقيقات و اتخاذ آمادگی های بيشتر برای آغاز جلسات 
و راجع به شماری  های کتبی شان را ارائه دادنداظهاريه  ،اصلی که در جلسه دادرسی شرکت نمودند، قبل از جلسه

اظهارات  تعداد اندکی از شرکت کنندگان اصلی که اظهاريه  به من همچنيناز نکات مختلف با من صحبت نمودند. 
. لست کسانيکه اظهاريه های کتبی و يا اظهارات شفاهی آنها را دادمگوش  های کتبی شان را ارائه نکرده بودند

کنندگان اصلی در جلسه دادرسی شرکت نمودند اما تصميم  شرکتدريافت نمودم در پيوست درج شده است. ساير 
گرفتند تا هيچ گونه اظهاريه و يا اظهاراتی نداشته باشند. يکبار ديگر، از وکالی سه گروه عمده از خانواده های 

ان، شبين زمينه تقسيم مسئوليت موضوعات مختلف در بخاطر همکاری شان در  محل داغديده، بازماندگان و ساکنين
جلسه دادرسی با حداقل تداخل بين سخنرانان و  مؤثر سپاسگذاری می نمايم. اين کار به فراهم آوری زمينه برگزاری

  نمود.   ، کمک زيادیدر چارچوب زمانی اختصاص داده شده
 
 

 بخاطر بعضی ازبرخی از موضوعات مطرح شده در اظهاريه های کتبی در تاريخ برگزاری جلسه دادرسی،  قبل از .2
شده  دتغييراتی وار محل رويدادها و يا بحث بين تيم تحقيقات و نمايندگان خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين

همکاری به شکل فزاينده ای سودمند بوده است. چنين بحث هايی، يک ابزار ارزشمند برای حل مشکالت  بود. چنين
اين وجود داشته باشد  امکان م کهوار. اميدسؤتفاهم نيست يکبيشتر از که  است آنچه برای حل و يا دربرخی موارد

. اما بناچار، ادامه يابدن تالشها در آمادگی ها برای جلسات دادرسی که در آنها شواهد شفاهی اخذ می شود، يتا ا
اظهاريه به من به شکل موجز اما همه جانبه  ،بعضی از مسائل حل نشده باقی می مانند و همانند مناسبت های قبلی

  : می دهمم در چارچوب عناوين ذيل پاسخ ه اهای مختلفی که دريافت نمود
 
 

   يیبازجو فهيوظ
ی نمودند، يافته ها قائلند به من يادآورکه موکلين شان به يکبار ديگر از اهميتی آقای فريدمن، وکيل سلطنتی، و سايرين  .3

کنوانسيون اروپايی  2تعهد دولت در چارچوب ماده و اجرای  الزامات يک تحقيقآورده ساختن که برای بر يافته هايی
الت تعليق فعال به حپزشک قانونی نيازی به ادامه تحقيقاتی که باعث شود که ديگر و کافی باشد راجع به حقوق بشر 
به تحقيقات مربوط روند های . آقای فريدمن در جريان اظهاراتش ، توجه من را به گزارش های دراورده است نباشد

کينگزکراس تحت رياست آقای ديزموند فنيل، وکيل سلطنتی و حادثه پايپر آلفا تحت رياست لرد  آتش سوزیقضيه 
و وضعيت قوانين را در انگلستان و اسکاتلند در زمان های مربوطه مقايسه نمود. در چارچوب کولن جلب نمود 

 ه نمايد که الزاماتيافته هايی را ارائ جود داشت تااين امکان و قوانين اسکاتلند در زمان گزارش لرد کولن برای وی
 مشابه شکل ن جديد، وضعيت در انگلستان به اين کار را انجام داد. در نتيجه قواني وی و يک تحقيق را برآورده سازد

  است و وکال از من تقاضا نمودند تا که اقدام مشابهی را اتخاذ نمايم. 
 
 

پاسخ من به اظهاريه های ارائه  48اظهار داشته ام ( مخصوصا به پاراگراف  در چندين مناسبت قبلیهمانطوريکه  .4
و مراجعه کنيد) من در اين اظهاريه، خيلی اجبار  ،برگزار شدارائه رهنمودها برای دادرسی که شده در جلسه قبلی 

ادی ست يابد. به اساس موتيم تحقيقات به اين نتيجه د تامی بينم و اميدوارم که امکان آن وجود داشته باشد شدت عمل 
که فعال در دسترس است، من هيچ مشکل مهمی را در ارائه يافته ها از نوعی که توسط لرد کولن در گزارش پايبر 
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آلفا ارائه داد، پيش بينی نمی کنم و اين يافته ها می تواند برای برآورده ساختن الزامات يک بررسی مطابق با ماده 
ات در شايد بتوانند به تيم تحقيق نموده اندساخت که کسانی که وی را توظيف  خاطرنشان دوم کافی باشد. آقای فريدمن

زمينه اخذ و ارائه شواهدی که برای اين منظور نياز باشد کمک نمايند و من اميدوارم که امکان همکاری به اين 
ل های جامع و مفصارائه يافته طريق در بحث ها بين آنها پيگيری شود. من می توانم برخی از مشکالت بالقوه را در 

 چه اتفاقی افتاده است شده است در فاصله زمانی که منجر به مرگ آنهاهرکدام از جان باختگان به اينکه برای راجع 
مسئوليت نامعقول بر تمام کسانی که دخيل هستند و يا بدون هرگونه  يک پيش بينی نمايم اما اميدوارم که بدون تحميل

  حقيقت ياب وجود خواهد داشت. تأخير نامناسب در پيشرفت کار تحقيقات، امکان ارائه برخی يافته های 
 
 

  یفن مسائل
  تيمسموم و یشناس سم) الف(

، ان باختگانج خانم استفانی بارويز، وکيل سلطنتی، اظهار داشت که تيم تحقيقات بايد بررسی نمايد که تا چه حد مرگ .5
شود، بوده است و ناشی از دود سمی و انواع مختلف گازهای سمی که از احتراق مواد روکش ساختمان ايجاد می 

ونی ن های مسکبرای استفاده در ساختمابودن اين نوع مواد  و يا نامناسب بودن اين کار بايد با هدف تشخيص مناسب
 وع اين موض برای مشخص نمودنکارشناس سم شناسی از يک صورت گيرد. وی اظهار داشت که تيم تحقيقات بايد 

تحقيقات بايد تأثير دود و گاز بر کسانی که از ساختمان جان سالم به اظهار داشت که تيم همچنين . وی کمک بخواهد
مأمورين آتش نشانی و کسانی که در ساختمان های همجوار برج گرنفل زندگی می کردند را  و همچنين بر دربردند،

  بررسی نمايد. نيز 
 
 

حقيقات هرکدام از آنها را مورد تن از جان باختگان تهيه شده است و تيم ت 20گزارش های سم شناسی در رابطه با  .6
فعال اين گزارش ها نقش احتمالی استنشاق مونوکسيد کربن و تأثير احتمالی آن بر مرگ بررسی قرار خواهد داد. 

مواد مختلف استفاده شده در مهم است تا بدانيم که  جان باختگان را مورد بررسی قرار می دهد. اما می پذيرم که
وچه گازها و ذراتی را توليد می کند و من قصد دارم تا عمل می کند چگونه روکش ساختمان در جريان آتش سوزی 

من همچنين نياز يک کارشناس مناسب و واجد شرايط را توظيف نمايم تا به من در پاسخ به اين سؤال کمک نمايد. 
ی اجساد جان باختگان (در جاييکه ممکن باشد) را با هدف تعيين تمرکز دقيق سم به انجام آزمايش های بيشتر بر رو

نجام اهای مختلف در خون و يا بافت های شان را مورد بررسی بيشتر قرار خواهم داد. اما با توجه به اينکه امکان 
نظر کارشناسی را  ات از نظر من مناسب استآزمايش های بعد از مرگ بر روی بيشتر جان باختگان وجود نداشت، 

توليدات مختلف به شکل دود و گاز که از احتراق مواد مختلف استفاده شده در اين مورد ناشی شده  پيرامون تأثير
  اين کار می تواند به من در زمينه تشخيص مطمئن علت مرگ در اين موارد کمک نمايد.  ااست را دريافت نماييم زير

 
 

ر و همچنين ب ه آتش سوزی بر سالمتی کسانی که از برج جان سالم بدربردند،اما بررسی تأثيرات واقعی و بالقو .7
مأمورين آتش نشانی و ساکنين ساختمان های همجوار، چه تأثيرات فوری و يا تأثيرات درازمدت، يک عرصه  سالمتی

اختيارات فعلی تيم تحقيقات قرار نمی گيرد.  هجديد از بررسی ها را معرفی خواهد کرد که از نظر من در حيط کامال
ده نش شاملبه اين دليل، سؤاالت مفصلی که اين عرصه باعث طرح آنها خواهد شد در ليست موضوعات منتشر شده 

 تاناداره بهداشت عمومی انگلس از شامل اين ليست شود. یسؤاالتهيچکسی پيشنهاد نداده است که چنين تا کنون است و 
مشغول  در اين مدت بالفاصله بعد از آتش سوزی اين مسئله را مورد بررسی قرار دهد و آن ادارهتقاضا شد تا 

 تپيشنهاد من اين نيسدر چنين شرايطی، ه به بهداشت عمومی بوده است. هوا و ساير تهديدهای بالقو آزمايش کيفيت
  که شواهد مرتبط با چنين بررسی مطالبه شود. 

 
 

  برق فشار شيافزا) ب(
برق را تجربه نمودند که گفته می شود باعث تخريب  فشار افزايش ی ازنفل مواردگر، ساکنين برج 2013در سال   .8

که افزايش برق باعث آتش سوزی شده است. احتمال می دهند وسايل برقی خانگی شده است. در نتيجه، برخی ها 
  را مورد بررسی قرار دهد. شت که تيم تحقيقات بايد اين احتمالخانم بارويس اظهار دا
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که تا کنون صورت گرفته  16نصب برق در آشپزخانه آپارتمان  سيستم بر اساس آزمايش روی وسايل برقی خانگی و .9
، از افزايش برق ع آتش سوزیواست، هنوز شواهدی مبنی بر اينکه وسايل برقی خانگی در دوره زمانی قبل از وق

ا اين ب بنابراين، من فعال قصد ندارم که شواهد بيشتری را از کارشناسان در رابطهآسيب ديده باشند، وجود ندارد. 
 مسئله دريافت نمايم اما کماکان اين ديدگاه تحت بررسی خواهد بود. 

 
 

   اول مرحله یکار دامنه و تيرعا عدم موضوع) ج(
مرحله اول و موضوعاتی که انتظار  کاری خانم باوريس و آقای منزفيلد، وکيل سلطنتی، در ميان ديگران، به دامنه .10

اشاره نمودند. تاجاييکه به  می رود تيم تحقيقات راجع به آنها در جريان جلسات دادرسی اوليه، شواهد دريافت نمايد
خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل و مأمورين آتش نشانی مربوط می شود، من خوشحالم که تائيد نمايم  

نيازی به حضور آنها برای بار دوم برای اهداف  ديگر توانند تمام شواهد خود را در يک زمان ارائه نمايند تا آنها می
مرحله دوم نباشد. من بطور مکرر روشن ساخته ام که تيم تحقيقات به صورت کل در حد توان تالش خواهد نمود تا 

 کل واضح صورت می گيرد. ن به شاطمينان حاصل نمايد که روند ارائه شهادت تا حد امکا
  
  

يکی از موضوعاتی که کارشناسان در رابطه با آن ديدگاه و  مرحله اول مربوط می شود، کاری تا جاييکه به دامنه .11
و تمام افراد دخيل قادر  می باشد ميزان مطابقت ساختمان با الزامات قوانين مربوطه شهادت خود را ارائه می دهند،

کی اما اين ي .مبتنی بر واقعيت برای بررسی در اين مقطع مطرح می شود یخواهند بود تا درک نمايند که چه سؤاالت
از عرصه هايی است که در آن مرز بين مرحله اول و مرحله دوم بايد انعطاف پذير باقی بماند. شايد بعضی از 

رحله اول دريافت می شود به سؤاالتی مربوط شود که بتوان پاسخ آنها را به شواهدی که توسط تيم تحقيقات در م
شکل آسانتر در مرحله بعدی ارائه نمود. همانطوريکه قبال اظهار داشته ام، من می خواهم ميزان قابل توجهی از 

رد اما صورت گيانعطاف پذيری را حفظ نمايم تا مديريت روند بررسی و تهيه گزارش ها بتواند به مؤثرترين شکل 
ليست موضوعات شناسايی شده است بايد به عنوان بخشی از  8موافقم که حداقل بعضی از سؤاالتی که در بخش 

مرحله اول مورد رسيدگی قرار گيرد. با توجه به آنچه گفته شد، صرفنظر از تصميم نهايی راجع به دامنه موضوعاتی 
ود، شهودی که می خواهند تمام شواهد خود را در جريان جلسات که قرار است در گزارش اوليه به آنها پرداخته ش

   دادرسی مرحله اول ارائه نمايند، اجازه دارند اين کار را انجام دهند. 
 
 

من نمی خواهم تا بی جهت راجع اظهارات افتتاحيه مطرح نمود.  دامنهآقای منزفيلد همچنين يک سؤال را پيرامون  .12
اما فکر می کنم که احتماال برای ساير شرکت کنندگان اصلی، برای  عمل نمايم تجويزیبه صورت به اين موضوع، 

مردم به صورت عموم و برای من و ارزيابان من مفيدتر اينست که اظهارات افتتاحيه وکال تا حد امکان مختصر باشد 
   و تمرکز آنها اساسا روی موضوعاتی باشد که در محور اصلی مرحله اول قرار می گيرد.

 
 

  یگذار اشتراک به
تعدادی از وکال به مسئله به اشتراک گذاری اسناد اشاره نمودند. فکر نمی کنم که الزم باشد تا چيز زيادی در قالب  .13

اين را روشن ساخت که مقدار قابل توجهی از اسناد که به مرحله پاسخ در اين زمينه گفته شود زيرا وکيل تيم تحقيقات 
به اشتراک گذاشته شده است و وی انتظار دارد  پايگاه مربوطهاول تحقيقات مربوط می شود پيش از اين از طريق 

شناسان رکه بقيه اسناد تا اواسط ماه آوريل به اشتراک گذاشته شود. عالوه براين، بخش قابل توجهی از اسنادی که کا
در گزارش های شان به آنها اشاره نموده اند، همراه با اين گزارش ها در ظرف روزهای آينده به اشتراک گذاشته 

سند را دريافت نموده است و بدون ترديد اسناد بيشتری دريافت  330000تيم تحقيقات تاکنون بيشتر از  خواهد شد. 
و اسنادی که به صورت واضح نامرتبط هستند و ويرايش اطالعات شخصی جهت کاهش موارد تداخل خواهد شد. 

رعايت تعهدات تيم تحقيقات در چارچوب قانون حفاظت از اطالعات يک وظيفه سنگين است. اين روند تا جاييکه 
 وظيفه راامکان دارد با سرعت جريان دارد و من می خواهم از تمام اعضای تيم تحقيقات که سخت در تالشند تا اين 

به يک شيوه کامل، مؤثر و به موقع انجام دهند تشکر کنم. اما بايد به خاطر داشته باشيم که بيشتر اين اسناد مربوط 
به موضوعاتی می شود که تيم تحقيقات آنها را در مرحله دوم مورد رسيدگی قرار خواهد داد. اگرچه می دانم که 

ر اسرع وقت ممکن ببينند، فکر نمی کنم که ميزان فوريت اين اسناد به شرکت کنندگان اصلی می خواهند تا آنها را د
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. من می توانم تصديق نمايم که نيت استکه مربوط به موضوعات تحت بررسی در مرحله اول  باشداندازه اسنادی 
اشتراک  هاست که اسناد را در مراحل مختلف و به محض اين که در دسترس قرارگيرند بهميشه اين بوده تيم تحقيقات 

 گذارد. 
 
 

مچنين ه اسناد دريافت شده از ارائه کنندگان مختلف و فهرست آقای ويدربای، وکيل سلطنتی، از تيم تحقيقات خواست تا .14
تلقی می کند را تهيه نمايد. اما اجرای تقاضای متذکره  تکراری مرتبط ونااسنادی که تيم تحقيقات آنها را  فهرست

اده فراهم نمودن زمينه شرکت مؤثر خانوتحميل خواهد کرد و تأثيری بر فشار اضافی قابل توجهی را بر تيم تحقيقات 
  محل در روند تحقيقات نخواهد داشت. های داغديده، بازماندگان و ساکنين

 
  

صحبت های افتتاحيه خويش اظهار داشت، تيم تحقيقات با سرعت ممکن تالش می در همانطوريکه وکيل تيم تحقيقات  .15
و اظهارات شهود، متن تماس های صورت گرفته به خدمات اضطراری  همزمان مأمورين آتش نشانی کند تا نوشته های

(همه به شکل مناسب ويرايش شده است) و در جايی که الزم باشد، فايل های صوتی را به اشتراک گذارد. تيم تحقيقات 
به چه ميزان  اضطراری خدمات مختلفادارات ارتباطات صورت گرفته بين ست که موضوع ا اين در حال بررسی

  و شرکت کنندگان اصلی را در زمان مناسب به روز خواهد نمود.    بط شده استض
 
 

دو دسته مشخص از اسنادی که آقای ويدربای شناسايی نمود،  به شکايت های صورت گرفته توسط مستأجرين به  .16
 در بيانيه دوم خود ،آقای ميلت، وکيل سلطنتیسازمان مديريت امور مستأجرين و پرونده های مسکن مربوط می شد. 

ه ببه تيم تحقيقات ارائه شده بود که تعداد آنها نسخه چاپی  توضيح داد که پرونده های مسکن در ماه ژانويه به شکل
رسيد. بعد از بررسی مشخص شد که بسياری از پرونده ها حاوی اطالعات خيلی شخصی  میزونکن مقوايی  18

موادی مربوط به اماکن مورد نظر نمی شد.  ظاهرا حاوی اسنادی بود کهبودند و در برخی از موارد اين پرونده ها 
که در پرونده های مسکن گنجانيده شده است احتماال به موضوعات تحت بررسی در مرحله اول مربوط نمی شود و 

بخشيم. ت بکه روند بررسی آنها را سرعو نيازی نيست لذا من اين را استفاده معقول از منابع تيم تحقيقات نمی دانم 
تيم تحقيقات، به محض اينکه بتواند، اين پرونده ها را به اشتراک خواهد گذاشت مشروط به انجام کاری که به آن 

  اشاره نموده ام. 
 

 
   ها اظهارنامه

به فقدان اظهارنامه از سوی کنگزپن که برخی از توليدات آن در نوسازی برج استفاده شده بود، اشاره آقای ويدربای  .17
کنگزپن فعال جزو شرکت کنندگان اصلی  امانمود. فراخوان اظهارنامه ها عنوانی شرکت کنندگان اصلی صادر شد 

نيست. من از تيم تحقيقات خواسته ام تا با اين شرکت تماس بگيرند و ديدگاه آن را در اين زمينه مطالبه نمايند. من 
موضعی که توسط ادارات مختلف دخيل در طراحی و اجرای  بهترين شيوه افزايش درک تيم تحقيقات از ماهيت

. اين کار شايد مستلزم اظهارنامه های بيشتر و يا تقاضا است را مورد بررسی قرار می دهمنوسازی برج اتخاذ شده 
يد به عنوان شواهد تردباشد. اظهارات نوع دوم البته بدون  2005قانون تحقيقات  9برای اظهارات مطابق با بخش 

  ارائه شده به تيم تحقيقات تلقی خواهد شد. 
 
 

   شهود احضار باتيترت
 استين، وکيل سلطنتی، به نمايندگی از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل، تعدادی سؤال راجع بهآقای  .18

از ارزش اظهارات وی و يا اظهارات آقای والش، وکيل سلطنتی، که شهود مطرح نمود. بدون اينکه بخواهم  احضار
من فکر نمی کنم که اين موضوع نياز  ،با مأمورين آتش نشانی مطرح نمود بکاهم نگرانی های مشابهی را در رابطه

اطمينان حاصل نمايم که شهود قادرند تا به بهترين شد. من روشن ساخته ام که عالقمندم تا به پاسخ مفصل داشته با
ث ايجاد يک چالش عمده ، اين می تواند باعشکل و بدون اضطراب، شواهد خود را ارائه نمايند. در برخی از موارد

هود . اين تدابير در پروتکل شاتخاذ خواهد نمودتيم تحقيقات، طيف وسيعی از تدابير را برای تحقق اين هدف شود، اما 
آسيب پذير که در وبسايت تيم تحقيقات منتشر شده است، بيان شده است و نيازی به توضيح آنها در اينجا نيست. اما 
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د از يکی از رويه های موجود بهره ببرد، از وی خواسته نخواهد شد که اسناد پزشکی بخواهيک شاهد  در صورتيکه
و يا ساير شواهد حرفه ای را در حمايت از درخواست خود ارائه نمايد. به زبان عادی، تائيديه نماينده حقوقی رسمی 

  و اينکه اين کار شکل استم خيلی ی در جلسه دادرسی برای شاهدنمبنی بر اينکه ارائه شواهد شفاهی به شکل عل
همراه با ذکر تدابير پيشنهادی، کافی خواهد بود. اما برای پيشبرد مؤثر روند  می شودکيفيت شواهد  باعث کاهش

هر چه زودتر در اختيار تيم تحقيقات قرار گيرد.  هرگونه ترتيبات خاص، مربوط بهاطالعيه  تحقيقات، مهم است که 
 در رابطه با تاريخ و ساعتی که می را حداکثر تالش را به خرج خواهد داد تا اطالعيه قبلیتيم تحقيقات به نوبه خود 

ينه ما مخصوصا از در اسرع وقت ممکن صادر نمايد. دراين زم ، احضار نمايدخواهد شهود را برای ارئه شهادت 
  . گاهيمآدر رابطه با حضور مأمورين آتش نشانی نياز به ارائه تعداد زيادی اطالعيه 

  
 

خگويی بهترين شيوه پاستائيد نمود که نمايندگان خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل می خواهند آقای استين  .19
 . ارائهو من از شنيدن آن خوشحال شدم به ارائه شهادت  را با تيم تحقيقات مورد بحث قرار دهندبه جوانان عالقمند 

بهترين شيوه حمايت از آنها را شهادت احتماال يک تجربه اضطراب آور خواهد بود و ما اين مسئوليت را داريم که  
من فکر می کنم که احتماال مسائل عملی از نوعی که آقای استين به آنها  ،. به صورت عمومنظر داشته باشيمدر 

  بين نمايندگان حقوقی و تيم تحقيقات حل شود.  اشاره نمود می تواند به بهترين شکل از طريق بحث
 

 
  تيهک تيجود خانم توسط  یسوز آتش برابر در یمنيا و ساختمان مقررات یبررس

داغديده، بازماندگان و ساکنين محل در  های درنهايت، آقای استين توجه را به اين واقعيت معطوف ساخت که خانواده .20
اضا تقندارند. وی  یرسم یريسهم گ چيه ،صورت می گيرد خانم جوديت هکيت بررسی مقررات ساختمان که توسط 

 دهنها کمک خواسته شآکه از  اداراتیبرابر با  طيتحت شرادر اختيار آنها قرار گيرد تا بتوانند بودجه که بايد نمود 
با مشورت کارشناسان همراه خواهد  اين کار احتماال که اظهارات خود را به روند بررسی متذکره ارائه نماينداست، 

   . بود
 

نقش خانم جوديت من درک می کنم که چرا آنهايی که آقای استين از آنها نمايندگی می کند می خواهند در بررسی  .21
داشته باشند اما  نمی توانم در رابطه با هزينه های اين کار، به اعطای بودجه اقدام نمايم. صالحيت های من در بخش 

شامل اعطای بودجه برای  تصريح شده است و هيچکدام از اين دو تصميم رسمی وزيرو  2005قانون تحقيقات  40
 ترديدی ندارم که تيم تحقيقات در زمان مناسب نتايج بررسیمن  .موضوعات خارج از دامنه روند تحقيقات فعلی نيست

مورد بررسی قرار خواهد داد و در آن مقطع، خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل اين خانم جوديت را 
را  و هرگونه اظهاراتی که مناسب می دانند مورد مداقه قرار دهندفرصت را خواهند داشت که گزارش وی را 

 انم جوديتخ نتايج بررسی وی ارائه نمايند. بر اساس همين داليل، من تقاضای آقای استين مبنی بر صحبت باپيرامون 
را نمی پذيرم. کسانی که وی را توظيف نموده اند البته کسانی که ديدگاه مشابهی دارند  به نمايندگی از موکلين و ساير

  ر نمی کنم که برای من درست باشد که اين کار را انجام دهم.می توانند اين کار را انجام دهند اما فک
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 پيوست
____________________ 

  
، رئيس تيم تحقيقات، عالوه بر ريچارد مليت، وکيل سلطنتی  2018مارس  21در جلسه دادرسی برای ارائه رهنمودها در 

 و وکيل تيم تحقيقات، اظهاريه های کتبی و اظهارات شفاهی را از افراد و نهادهای ذيل دريافت نمود: 
  

  شرکت کنندگان اصلی  مشاورين حقوقی  وکال
Amy Clarke  متروپوليتنخدمات پليس  متروپوليتن بخش حقوقی خدمات پليس   
Danny Friedman Q.C. & 
Stephanie Barwise Q.C. 

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

  خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل 

Michael Mansfield Q.C. & 
Leslie Thomas Q.C. 

Anthony Gold; Birnberg 
Peirce; Deighton, Pierce 
Glynn; Duncan Lewis; 
Hanover Bond Law; Hudgell 
Solicitors; Janes; Russell-
Cooke; Saunders Law; 
Saunders Solicitors; Slater & 
Gordon; 

 خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل 

Pete Weatherby Q.C. & 
Sam Stein Q.C. 

Bishop, Lloyd & Jackson; 
Howe & Co; Oliver Fisher 
Solicitors 

  خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل 

James Maxwell-Scott Q.C. DWF  منطقه سلطنتی کنزينگتون و چلسی(RBKC)  
James Ageros Q.C. Kennedys Law امور مستأجرين  مديريت سازمان(TMO)  
Anne Studd Q.C. شهردار لندن   اداره حمل و نقل لندن  
Jim Sturman Q.C. Clyde & Co. CEP Architectural Facades 
Stephen Walsh Q.C.  حقوقی و مايلز سميت، رئيس خدمات

دموکراتيک
Miles Smith, Head of Legal

and Democratic Services

اداره برنامه ريزی امور آتش نشانی و 
  اضطراری لندن 

  

Martin Seaward Thompsons  اتحاديه آتش نشانان  
Louis Browne Q.C. Burton Copeland  انجمن افسران آتش نشانی  
Stephen Hockman Q.C. DLA Piper Arconic Architectural Products S.A.S 

  
جا از آنها نام برده نشده است، به کسانی که اظهارات وکال و مشاورين حقوقی که در اين همانند جلسات دادرسی قبلی، ساير

  شان را ارائه دادند کمک نمودند و از همکاری آنها بايد يادآوری شود. 


