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2018سپتامبر  3پاسخ رئيس تيم تحقيقات به اظهاريه های ارائه شده در جلسه دادرسی رويه ای در   

________________________________________________________________ 

 

تاريخ اظهار داشتم که يک جلسه دادرسی رويه ای مختصر را در  2018ماه اوت  2در پايان جلسه دادرسی در تاريخ  .1
 : موضوع ذيل را بررسی نمايم به چهار مختلف راجع برگزار خواهم نمود تا اظهاريه های 2018سپتامبر  3

لندن به عنوان بخشی از مرحله اول اخذ شود و  نشانیکه قرار است از افسران ارشد اداره آتش  واهدیالف) ماهيت ش
  محدوديت های مربوطه در اين زمينه؛ 

به توافق  دنيامکان رس کهيدر صورت و برنامه اخذ شهادت از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل  ب)
خاص که ممکن است برای آنها و سايرين رويکرد موجود به هر گونه ترتيبات  ،مسئله وجود نداشته باشد نيا یرو

  مورد نياز باشد؛ 

کدام از جان باختگان و  در ارتباط با هر 2ای وظيفه مندرج در ماده اجرتهيه و ارائه شهادت مورد نياز برای  ج)
  برنامه اجرای آن؛ و 

ول مرحله ا شواهد ارائه شده در رويکردی که قرار است برای شناسايی و تدوين توصيه های بالقوه برخواسته از د) 
 اتخاذ شود.

  

مشاورين  وکال و ، اظهاريه هایدرحقيقتنمودم. مطالبه  کتبی محدود به پنج صفحه را  اظهاريه هایمن از پيش،  .2
شرکت کننده اصلی ديگر نمايندگی  11دسته گروه خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل و  3که از  حقوقی

برخی از اين در شر خواهد شد. در وبسايت تيم تحقيقات منت نمودم که کپی های اين اظهاريه هامی کنند را دريافت 
حدودی جزو حجم  تا اما در رابطه با آنها درخواست اظهاريه نشده بودکه ی وارد شده است عرصه هاي بهه ها اظهاري
 .محسوب می شوند که مجبور بوده ام آنها را بررسی نمايمموادی 

 
 

ز رونوشت ايک سپتامبر دريافت نمودم.  3من اظهارات شفاهی بيشتری را در جريان يک جلسه دادرسی کوتاه در  .3
اظهاريه های جريان دادسی در وبسايت تيم تحقيقات در دسترس است. حاال که فرصت بررسی اظهارات شفاهی و 

اسخ پ من قصد ندارم کهبه اين اظهارات پاسخ بگويم. می توانم کتبی ارائه شده را داشته ام، درموقعيتی قرار دارم که 
اصلی مطرح شده در ارتباط با هر کدام از چهار موضوعی که به نکات  . پرداختنارائه نمايم با جزييات زياد خود را

در باال ذکر نمودم کافی خواهد بود اگرچه من برخی از ساير نکات مطرح شده توسط شرکت کنندگان اصلی را نيز 
 مورد بررسی قرار خواهم داد.

 
 

 ارائه شودکه قرار است از افسران ارشد اداره آتش نشانی لندن در مرحله اول  شواهدیلف) ا

مقابله با  روند سهم گيری آنها درروی تمرکز اصلی سؤاالت از مأمورين آتش نشانی که تا به حال شهادت داده اند،  .4
مناسب آن قرار داده شود،  چارچوبدر اينکه شهادت آنها  یآتش سوزی و نجات ساکنين ساختمان بوده است اما برا
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، از آنها راجع به آموزش، تجربه و آشنايی آنها با ابعاد مختلف اسناد مربوط به خط مشی اداره آتش نشانی لندن بناچار
نها آتاجاييکه به حوادث اتفاق افتاده در برج گرنفل ارتباط داشته است، سؤال شده است. بجز از چند مورد استثنايی، از 

تجهيزات اداره آتش نشانی لندن سؤال نشده است. انحراف به سمت  و يا ادارهراجع به مسائل گسترده تر مربوط به 
ده به اندازه کافی ارشد نبو يشتر اين شاهدانمقام ب به اين دليل که اين مرحله نامناسب خواهد بود، چنين عرصه هايی در

به دنبال  يم تحقيقاتبه اين دليل که سؤاالتی که ت چنينو همرا برعهده داشته باشند مسئوليت چنين موضوعاتی  است تا
گسترش آن به تمام ساختمان  ريشه آتش سوزی، عواملموضوعاتی از قبيل پاسخ آنها در مرحله اول است، مربوط به 

 و مرگ وحشتناک افراد و پاسخ خدمات اضطراری به آنها می باشد. 
 
  
برخی از شرکت کنندگان اصلی اظهار داشته اند که بايد از افسران ارشد اداره آتش نشانی لندن که در جريان هفته های  .5

آينده به ارائه شهادت خواهند پرداخت، خواسته شود تا به طيف وسيع تری از سؤاالت که فراتر از سهم گيری شخصی 
به صورت عموم، من فکر نمی کنم که اين کار مناسب باشد. به است، پاسخ دهند.  2017ژوئن  14آنها در رويدادهای 

و طرز کار اداره آتش نشانی لندن، روند به روزرسانی سياست ها، تهيه  سازمانعنوان مثال، سؤاالت مربوط به 
طبعيتا در حوزه  عموما و به عنوان ارائه کننده آموزش ها، و آموزش مأمورين آتش نشانی، بابکوکتجهيزات، نقش 

شهود که توسط پليس اخذ شده  اظهاريه هایستماتيک در ياری مرحله دوم قرار می گيرد. اين مسائل به صورت سک
است، شامل نشده است که اگر چنين می بود، نوع بازجويی متفاوتی را به همراه می داشت و اين امر مستلزم به 

اهد بود.  هم برای تيم تحقيقات و هم برای خود اشتراک گذاری و تحليل تعداد بيشتری از اسناد جهت بررسی آنها خو
 بتدا اظهاريه هایافسران، نامطوب خواهد بود که راجع به موضوعاتی از اين قبيل از آنها سؤال شود بدون اينکه در ا

شهود مرتبط با اين موضوعات اخذ شود که از ميان ساير چيزها، اسناد مرتبط را در نظر خواهد گرفت. اين کار به 
قبول در روند سک تأخير غيرقابل ير و همچنين مرحله اول  عرصه کاریسک گسترش يقابل توجهی، ر صورت

  به همراه خواهد داشت. تحقيقات را 

 

 از تا بود اهدخوموافقم که مناسب  خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل (G4) 4گروه  وکالیاما من با  .6
 با رابطه در آنها اقدامات به مايمستق که یموضوعات از ،2017 ژوئن 14 در شان، درک به راجع ارشد افسران

 مربوط یمش خط و آموزش :شود یم یليذ موارد شامل موضوعات نيا. شود سؤال ،دارد ارتباط شب آن یدادهايرو
 دانش مربوط به خطر وقوع، به صورت عموم مرتفع یها ساختمان در یسوز آتش با مقابله همچون یموضوعات به

  های مختلف بخش یجداساز قواعد نقض آن، به دادن پاسخ یچگونگ و ساختمان ششآتش سوزی در پو
نجات از آتش سوزی،  يیراهنما تيريمد و حکومت یاعضا از یاضطرار یها تماس به پاسخ مرتفع، یها ساختمان در

 ، آن کاربرد و (stay put) "گريد آپارتمان کي در یسوز آتش هنگام در آپارتمان در ماندن یباق" داليل سياست 
جمله استفاده از تجهيزات راديو و  از( عموم صورت به کنترل و یفرمانده و مرتبط، خطرات و مردم هيتخل یابزارها

اقدامات و تصميمات اتخاذ شده مربوط به  از آنها بايد راجع به تمام اين موضوعات تا جاييکهکامپيوتر و مؤثريت آن). 
 ستين روشن یخوب به. در اين چارچوب، مرز بين مرحله اول و مرحله دوم می شود، سؤال گردد در شب آتش سوزی

 ميتصم یبرا من. شود اتخاذ ريپذ انعطاف کرديرو کي ديبا نهيزم نيا در ساختم، نشان خاطر گذشته در کهيهمانطور و
 ددگر ميترس چگونه دوم مرحله و اول مرحله نيب  فاصل خط نظر، مورد شاهد  هر با ارتباط در نکهيا رامونيپ یريگ
 خود االتسؤ بيترت و طرحمی توانند اما وکالی شرکت کنندگان اصلی وکيل تيم تحقيقات متکی خواهم بود.  نظر به
 . دهند یم انجام را کار نيا زين فعال کهيهمانطور ندينما شنهاديپ را

 
  

اين نوع از افسران ارشد راجع به آنها تحقيق کند اما به باور من  می خواهدکه تيم تحقيقات  موضوعاتی وجود دارد .7
ه ادار در مطمئنا بايد به مرحله دوم واگذار شود. به عنوان مثال، اينکه آيا ساختار، مديريت و بودجه موجودموضوعات 

 توسط وکيلآتش ( عرصه ای از سؤاالت که  خاموش کردنآنها برای  آتش نشانی لندن به صورت عموم بر قابليت
در  امکان دارد،جاييکه  پشنهاد شده است) تأثير گذاشته است، موضوعی است که از نظر من بايد تا (G11)  11گروه 
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د، ساير موضوعات از قبيل تهيه و نگهداری تجهيزات مورد مرحله بعدی مورد پيگيری قرار گيرد. به اساس شواه
بين محل آتش سوزی و  چنينآتش نشانی در محل آتش سوزی و همو مديريت عمليات های مؤثر نياز برای ارتباطات 

خواهد بود تا از بعضی از افسران  الزم از نظر من اتاق کنترل، نيز بايد در مرحله دوم مورد بررسی قرار گيرد. لذا
بيشتر در ، خواسته شود تا دوباره برای شهادت ه در مرحله اول به ارائه شهادت پرداخته و يا خواهند پرداختارشد ک

ذ به حال اظهارات شان اخساير کسانی که تا نظريات تمايل خواهد داشت تا نيز تيم تحقيقات . مرحله دوم مراجعه نمايند
  بشنود.  نشده است را

 

اظهار داشتند که بايد به آنها اجازه داده شود تا از افسران ارشد اداره آتش  (G11)   11گروهو   (G3)  3وکالی گروه .8
عی تحقق يک اساس واقسؤال نمايند و اين کار به نفع سهم گيری موکلين آنها خواهد بود و به عنوان ابزار  نشانی لندن

ن قواعد تحقيقات روشدرست برای يافته های تيم تحقيقات عمل خواهد نمود. متأسفانه من با اين نظر موافق نيستم. 
تيم تحقيقات مورد سؤال قرار می گيرند. داليل خوبی  یوکال، شهود توسط 10ساخته است که به اساس مفاد خود قاعده 

برای اين امر وجود دارد. وکيل تيم تحقيقات احتماال دارای بهترين درک در اين زمينه است که چه نوع اطالعاتی 
ان نمی شوند می توانند اين اطمي انيکه برای ارائه شهادت احضاراحتماال می تواند به کار تيم تحقيقات کمک نمايد و کس

را داشته باشند که آنها توسط يک وکيل بی طرف مورد سؤال قرار خواهند گرفت و وی در رابطه با تمام شهود عين 
در هر صورت، در رابطه با اينکه بررسی اوليه شهود بايد توسط وکيل تيم رويکرد را بطور منسجم اتخاذ می نمايد. 

يکه اين وظيفه به درستی انجام شود ( و من هيچ دليلی ندارم و در صورت هيچ سؤالی وجود نداردتحقيقات انجام شود، 
، آنهم در صورتيکه وجود داشته باشد، برای اندکیکه فکر کنم اين وظيفه به درستی انجام نخواهد شد)، تنها سؤاالت 

ی دارد پيگيرشرکت کنندگان اصلی می توانند توجه را به هر سؤالی که فکر می کنند نياز به  پاسخ دادن باقی می ماند.
 یريگيشکل مورد پ  نيموضوعات تا به حال به اجلب نمايند و اين سؤاالت با دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

از شرکت کنندگان  یبرخ یاگر به وکال ن،يا . عالوه برنميب ینم یفعل باتيترت تغيير یبرا یليقرار گرفته است و من دل
 یاصل ندگانتمام شرکت کن یبه وکال ديتا از شهود سؤال کنند، احتماال با شود، اجازه داده 10خالف قاعده  بر یاصل

 نيه اب نيکار همچن ني. استين قاتيکار به نفع انجام مؤثر و به موقع روند تحق نيداده شود. ا اجازه مشابه زين گريد
 نيو ا رندين مختلف قرار گاز سؤال کنندگا یعيوس فيط سؤالخواهد بود که شهود مجبور خواهند بود تا مورد  یمعن

 نيمستلزم ا کرديرو در اين از آنها نخواهد بود. حفظ انسجام دتشها نيبهتر افتيدر یروش مؤثر برا کيکار احتماال 
 زيشده اند ن احضارارائه شهادت  یمحل که برا نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یخواهد بود که آن عده از خانواده ها

نشانان،  تشآ هيلندن، اتحاد یاز جمله اداره آتش نشان یشرکت کنندگان اصل ريسا یهر کدام از وکالتوسط آماده باشند تا 
لذا نامطوب خواهد داشت.  امديپ کي ني. از نظر من امورد سؤال قرار گيرند نيامور مستأجر تيريشورا و اداره مد

 قواعد تحقيقات اجازه خواهم داد. 10 من سؤال از شهود را بجز توسط وکيل تيم تحقيقات تنها مطابق با قاعده
 
  
مبنی بر اينکه شرکت کنندگان اصلی بايد (G3)   3شنهاد ارائه شده توسط وکيل گروه يبا توجه به آنچه گفته شد، پ .9

و در  که از شهود پرسيده شود فرصت داشته باشند تا به وکيل تيم تحقيقات، خطوط مشخص سؤاالت را پيشنهاد نمايند
صورت نياز تالش نمايند تا وکيل تيم تحقيقات را نسبت به ارزش اين سؤاالت متقاعد سازند، از نظر من معقول به نظر 

اما همانطوريکه در جريان استدالل خود خاطر نشان ساختم، اين امر بستگی به اين دارد که اين خطوط می رسد. 
روز  5سؤاالت خود را  طرحدگان اصلی خواسته شده است تا سؤاالت خيلی پيش از وقت ارائه شود. از شرکت کنن

نجام نداده اند. اين امر اجرای مؤثر يک روند اين چنينی که اکاری قبل تسليم نمايند اما در عمل آنها هميشه اين کار را 
، شرکت تقاضا نموده است را خيلی مشکل می سازد. همانطوريکه اظهار داشته ام، تا به حال(G3)   3گروه وکيل 

 کي هنکيقبل از اکنندگان اصلی ( و اساسا نمايندگان رسمی حقوقی خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل) 
سؤاالت کتبی را به تيم تحقيقات ارسال نموده اند و سؤاالت بيشتری را در جريان ارائه شهادت  ،شاهد احضار شود

ط شده تا به شکل درست توس افتيکه سؤاالت به موقع در یدر مواردبه وکيل تيم تحقيقات ارائه داده اند. ، شاهدتوسط 
را  قاتيقتح ميت ليعمل نموده است و وک یبه خوب کرديرو نياز نظر من ا رد،يقرار گ یمورد بررس قاتيتحق ميت ليوک
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( در  و دنيشاهد سازگار نما وضعيت آنها را با ،دنينما حيد، سؤاالت را تصحنببر نيقادر ساخته است تا تداخل را از ب
 .دنيرا مراعات نما یموارد) جدول زمان شتريب

  

 (ب) شهود خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل 

ه های شهود خانواد تاترتيباتی اتخاذ شود بايد در اين زمينه به ميزان زيادی توافق وجود دارد که  به نظر می رسد که  .10
شان را  شهادت بتوانندداغديده، بازماندگان و ساکنين محل و ساير کسانی که ممکن است به نحوی آسيب پذير باشند، 

 مشاورين حقوقیبه  مشاور حقوقی تيم تحقيقات، 2018اوت  2در تاريخ با حداقل اضطراب و ناراحتی ارائه نمايند. 
جوالی  19در تاريخ  آنها به نامه صادر شده نمايندگی می کنند در پاسخ صلی که از تمامی شرکت کنندگان ا ساندرز
حصول اطمينان از العملی را برای  . وی در نامه اش طرزنامه نوشت جع به شهادت کارمندان اتاق کنترل،را 2018

 اين بود که من ویپيشنهاد  در واقع،اينکه تمام شهود آسيب پذير حمايت مورد نياز را دريافت می نمايند، ارائه نمود. 
صميم ت نمايندگان رسمی حقوقیپيشنهادات به اساس   بايد،  در رابطه با کسانی که تمايل دارند و قادرند تا شهادت دهند

ی تنها در رابطه با کسانی که گفته م بگيرم که چه قدمهايی بايد برای ارائه شهادت آنها به بهترين وجه برداشته شود.
ه يک فرآيند رسمی از جمله تهي پيشنهاد شد که ،خيلی آسيب پذير می باشند رائه شهادت به هر شکلیشود در زمينه ا

. تا جاييکه من آگاهم اين پيشنهادات با تصويب عمومی مواجه شد و من پيشنهاد گزارش های پزشکی بايد نياز باشد
   . وجود داشته باشد هادی برای عدم اجرای آنمی دهم که آنها را اجرا کنيم مگر اينکه داليل خوبی در هر مورد انفرا

 

آن دسته از خانواده های داغديده، بازماندگان  نمايندگی رسمی حقوقیبه  تيم تحقيقات ليوک، 2018اوت  2در تاريخ   .11
 ، دادن آگاهی قبلی پيرامون ين نامهشوند، نامه نوشت. هدف ا احضارو ساکنين محل که قرار است به عنوان شاهد 

تمام شهود آسيب پذير، حمايت الزم را دريافت  راجع به اين بود که نيت تيم تحقيقات و شروع روند حصول اطمينان
ت تقاضا شده توسط تيم تحقيقا نتوانستند در ظرف مدت زماننمايندگان رسمی حقوقی می کنند. متأسفانه برخی از 

ترتيبات مؤثر برای  اتخاذبرای حصول اطمينان از يم. پاسخ دهند و در واقع هنوز هم منتظر برخی از پاسخ ها هست
افراد  نمايندگان رسمی حقوقیتيم تحقيقات به کمک فوری  ، ی زندهتأمين مترجمين و تدابير ويژه از جمله لنک ويديو

به  یکه آيا شاهد مشخص ندتيم تحقيقات را در ظرف چند روز مطلع ساز بتوانندنياز دارد. فعال بايد آنها مورد نظر 
 مترجم و يا نوعی از تدابير خاص نياز دارد يا خير. 

 

وکالی بسياری از اما نمودم، ناظهارات بيشتر  تقاضای ،موضوع در جلسه دادرسی رويه ایراجع به اين اگرچه   .12
ايد نمودند که بخانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل و همچنين اتحاديه آتش نشانان و شهردار لندن پيشنهاد 

اخذ شهادت از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل پيدا شود زيرا (گفته می يک محل ديگر به منظور 
کافی برای جای دادن همه کسانی که می خواهند شرکت کنند وجود ندارد. من  فضای بارزهلبورن شود) که در 

که خانواده های  فراهم شودجلسات دادرسی آن دسته از در  مندزمينه اشتراک افراد عالق مهم است تا موافقم که
 يم تحقيقات خواستم تا يکبار ديگر،داغديده، بازماندگان و ساکنين محل به ارائه شهادت می پردازند. لذا من از دبير ت

امکان استفاده از محل های بديل از جمله هتل ملينيوم در خيابان گالستر را بررسی کند. بررسی وی نشان داد که 
هيچ محل بديل مناسب که بتواند ميزبان يک جلسه دادرسی چهار هفته ای در مدت يک ماه باشد و زيرساختهای 

دارد. لذا الزم است تا شهادت خانواده های داغديده، حداقلی فيزيکی و تسهيالت الزم ارتباطی را داشته باشد، وجود ن
اخذ شود اما من تالشهای خودم را به بهترين وجه ادامه خواهم داد تا  بارزهلبورن بازماندگان و ساکنين محل در 

 ،و می خواهند تا در جلسات دادرسی شرکت نمايند عالقمندنداطمينان حاصل نمايم که تمام کسانی که به روند تحقيقات 
 بتوانند اين کار را انجام دهند و جريان تحقيقات را تا حد امکان از نزديک پيگيری نمايند. 
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 از شهودیاظهار داشتند که آنها خودشان  به جای وکيل تيم تحقيقات بايد  (G11)   11و گروه  (G3)   3وکالی گروه  .13
اين کار باعث می شود که اين روند برای آنها کمتر  به گفته آنهاتحقيق نمايند.  که نمايندگی شان را برعهده دارند

 اضطراب آور باشد و آنها را قادر خواهد ساخت تا بهترين شهادت ممکن را ارائه نمايند. 

 

مربوط به قواعد تحقيقات کامال در رابطه با اين نکته روشن است. (1)10  همانطوريکه قبال اظهار داشته ام، قاعده  .14
که وی فکر می کند می توانند اطالعاتی را ارائه  اظهار نمايدشهودی را  تامسئوليت اين را دارد وکيل تيم تحقيقات 

رک ددر مقايسه با هر فرد ديگری بهتر می تواند انجام وظايفش کمک نمايد. وی در نمايند که احتماال تيم تحقيقات را 
 را سبسؤاالت منابهتر می تواند مک نمايد و همچنين کدام شهادت می تواند و يا نمی تواند به تيم تحقيقات ک نمايد که

و حصول اطمينان از پيشبرد مؤثر . وی يک مسئوليت عمومی در رابطه با تنظيم امور شهود طرح نمايد بر اساس آن
فقط در مواردی کاربرد دارد   مکاتبات به آن اشاره شده است  درکه  (2)10جريان تحقيقات را برعهده دارد. قاعده 

ه نفع ب اين اما در هر صورت من فکر نمی کنم که .ز يک شاهد قبال توسط وکيل تيم تحقيقات سؤال شده باشدکه ا
شاهدان انفرادی را برعهده دارند اجازه  وکالتبه وکالی مختلف که پيشبرد مؤثر و به موقع روند تحقيقات باشد که 

داده شود تا کنترل اين بخش از جريان تحقيقات را بر عهده بگيرند. رويکرد پيشنهاد شده توسط وکالی خانواده های 
داغديده، بازماندگان و ساکنين محل نمی تواند به موکلين آنها محدود باقی بماند، چراکه مالحظات مشابهی می تواند 

د. د مصداق داشته باشندر رابطه با شهودی که از نزديک با ساير شرکت کنندگان اصلی ارتباط دارمشابه به  شکل 
زمينه اين را فراهم می نمايد که نمايندگان حقوقی رسمی برای اجازه سؤال از يک شاهد درخواست ارائه  10قاعده 
ت در زمان مناسب آن چنين درخواستی را خاطر نشان ساخته است که وی ممکن اس(G11)   11وکيل گروه  .نمايند

 من تمام چنينبجز اينکه اظهار نمايم که ندارم  گفتن یبرا یزيچ ،ارائه دهد. در اين مرحله در رابطه با اين موضوع
 درخواستهايی را به محض ارائه شدن مورد بررسی قرار خواهم داد. 

 

خانواده های داغديده، بازماندگان و  پيرامون شمارنگرانی خود را  (G11)   11و گروه (G3)   3وکالی گروه   .15
ارائه شده  اظهاراتخواهند شد، ابراز داشته اند. تيم تحقيقات با دقت  احضارساکنين محل که برای ارائه شهادت 

به  ی را اده است و قصد دارد کسانتوسط خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل را مورد بررسی قرار د
در جريان آتش سوزی، که به نظر می رسد احتماال در رابطه با شرايط ايجاد شده در برج  احضار نمايد عنوان شاهد

( ساير موضوعات از قبيل مديريت شکايات توسط سازمان مديريت امور نمايند.  می ارائهرا بهترين توضيح 
ان تحقيقات مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت). شهادت بعدا در جري ،و پاسخ مقامات به تراژدی  (TMO)مستأجرين

ادله مستقيم را  در اختيار ما قرار خواهد داد که به کارشناسان و  نوعی از آنها در رابطه با خود آتش سوزی احتماال
ارائه نموده اند برای ارائه شهادت  اظهاريهآتش سوزی، کمک خواهد نمود. تمام کسانی که علت گسترش  من در درک

م روشن بسازم که تمام اظهاريه نخواهند شد. اما همانطوريکه در مناسبت های قبلی گفتم، می خواه احضارشفاهی 
ه اند بخشی از بايگانی رسمی که خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل به تيم تحقيقات ارائه نمود هايی

، (G3)  3پاسخ به تقاضای صورت گرفته توسط وکيل گروهاسناد خواهد بود و در زمان مناسب منتشر خواهد شد. در 
ليستی از آن دسته از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل که تيم تحقيقات فعال قصد دارد آنها را برای 

 ، همراه با يک برنامه موقتی به اشتراک گذاشته شده است. احضار نمايدارائه شهادت 

 

 (ج) کاربرد ماده دوم 

شواهد مربوط به يافته ها که برای ادای  بيشتردر اين زمينه وجود دارد که  به نظر می رسد که يک اجماع وسيع .16
کنوانسيون اروپايی حقوق بشر مورد نياز است تا پايان مرحله اول به دسترس  2مسئوليت دولت در چارچوب ماده 

حقوقدانانی که به نمايندگی از خانواده های داغديده عمل  پيشنهاد نمود که(G4)   4وکيل گروه قرار داده خواهد شد. 
ی ، رهبرجان خود را از دست دادند ،عزيزان شان شواهد مرتبط با شرايطی که در آن ترتيب  می کنند بايد در زمينه
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 که خاص، زمان اختصاص داده شود برای يک جلسه دادرسیبايد . وی همچنين پيشنهاد داد که را بر عهده بگيرند
. وکيل گروه نمودو ارائه  جمع آوری ،به صورت عمومی راکدام از جان باختگان  شواهد مربوط به هر بتوان آن طی

3 (G3)  ستقبال ااز اين پيشنهادات  بعد از بررسی های الزم وکيل تيم تحقيقات نيز از اين پيشنهادات حمايت نمود و
  است.  نموده

 

ا آن زمان بعد از چندين ت کهجمع آوری و ارائه شواهدی  ،ل می کنم. از نظر منمن نيز از اين پيشنهادات استقبا  .17
يافته  اگرچه من بايد لزوما مسئوليت .خيلی کمک خواهد نمودمطرح خواهد شد، به اين شکل، به کار تحقيقات هفته 

اظهارات مفصل همراه با تحليل کتبی در هر شکلی که راحتر است، احتماال اما بگيرم،  های تيم تحقيقات را برعهده
در زمينه تهيه آن بخش از گزارش می تواند خيلی کمک نمايد. از نظر من، روندی از اين نوع که در آن تمام 

نمايند، به می خواهند همکاری  یترديد هيچ نوع بدون ،خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محلنمايندگان 
بهترين وجه می تواند بعد از تکميل شواهد مرحله اول و بعد از اينکه اظهارات اختتاميه در رابطه با ساير موضوعات 

بايد بررسی های بيشتری راجع به رهنمودهای مفصل تر مورد نياز برای اجرای مؤثر اين ارائه شود، انجام شود. 
 برنامه ريزی را برای آن آغاز نماييم. که همين حاال مهم استروند صورت گيرد اما 

   

 قاتيحقت ميت ليرا به وک فهيوظ نيکه ا نيا یبجا نيز در رابطه با اين جنبه مشخص از کار تيم تحقيقاتاز نظر من  . 18
در آتش سوزی  را وکالی هر کدام از خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل که عزيزان شان ،مييمحول نما

 ه هربتا جاييکه  و می شود 2ماده  شواهدی که مربوط به موضوعات مرتبط با پيراموناز دست داده اند بايد بتوانند 
. با توجه به آنچه گفته شد، من انتظار دارم که بين وکالی با من صحبت کنند ارتباط می گيرد کدام از جان باختگان

زمانبندی، ماهيت و محتوای در ارتباط با ساکنين محل و وکيل تيم تحقيقات  خانواده های داغديده، بازماندگان و
 اظهارات شفاهی آنها، رابطه نزديک وجود داشته باشد. 

 

 999 تماس های صورت گرفته به سؤاالتی راجع به اين مطرح شد که تيم تحقيقات چگونه بايد شواهد موجود در   .19
توسط جان باختگان و ساير ساکنين برج در جريان آتش سوزی را مورد رسيدگی قرار دهد. تيم تحقيقات پيش از اين 

تماس ضبط شده را برای يک  999وجود داشته باشد،  مستدلتنها در صورتيکه يک توجيه روشن ساخته است که 
ارائه می  راسترس است و بيشتر شواهد مرتبط در د ٩٩٩به  صورت گرفتههای متن تماس شاهد پخش خواهد نمود. 

برای يک شاهد بايد به شکل کتبی و  تماس ضبط شده يک پخش نمودنبر اين اساس، هر نوع درخواستی برای کند. 
پخش يک تماس مشخص ضبط شده به ، 2ده ما یدر چارچوب جلسات دادرسبا ارائه داليل صورت گيرد. اينکه آيا 

يا خير، موضوعی است که می تواند در صورت لزوم بين وکيل تيم تحقيقات و وکالی  نياز است از اين مجموع
  خانواده های داغديده، بازماندگان و ساکنين محل مورد بحث و بررسی قرار گيرد. 

 

 (د) توصيه های موقتی 

توصيه ها در يک  ، سه دسته از کاستی های سيستميک را تشخيص داد که به گفته وی، ارائه  (G4)4 وکيل گروه .20
، وی از ارائه هرگونه مرحله اوليه را توجيه می کند اما با توجه به اينکه از وی چنين کاری خواسته نشده است

اجتناب نمود. اما با وجود اين، وی روشن ساخت که از يک فرآيند رسمی استقبال می  در اين زمينه مشخص پيشنهاد
ر دلی بتوانند پيشنهاداتی را برای بررسی توسط ديگران ارائه نمايند و کند که از طريق آن تمام شرکت کنندگان اص

 وی پيشنهاد نمود که تيم تحقيقات. برگزار شودين پيشنهادات برای بررسی ايک جلسه دادرسی کوتاه  صورت لزوم
  مايد. نبايد يک تاريخ را برای ارائه توصيه های بالقوه توسط شرکت کنندگان اصلی و دريافت پاسخ ها تعيين 
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و من بدون اينکه مطمئن شوم توصيه ها  هنوز شواهد کامل نيستبخاطر داشته باشيم که حتی در مرحله اول،  بايد  .21
مچنين ه فته و ربه شکل درست توسط شرکت کنندگان اصلی مورد بررسی قرار گو  مبتنی بر شواهد معتبر است

چيزی . خواهم بود طبا ارائه هر گونه توصيه ای محتا رابطهمورد حمايت کارشناسان روند تحقيقات قرار دارد، در 
) اغلب برای يک فرد ديگر، روشن نيست. اما با توجه به حتی " کامال واضح" استکه برای يک فرد، روشن است (

 تيم تحقيقات استنباط شده و به نظر می رسد که ارائه شده بهاهميت تشخيص فوری هر گونه تدابيری که از شواهد 
 از، ايد، کمک نمزندگی ويا کار می کنندبرج ها  بهبود ايمنی کسانی  که در ساير تواند به شکل قابل توجهی به می 

شروع به بررسی پيشنهادات مختلفی نماييم که پيش از اين ارائه شده است و همچنين ساير  تانظر من مفيد خواهد بود 
پيشنهاد نمود که نقطه آغاز برای هرگونه بررسی  3وکيل گروه پيشنهاداتی که ممکن است به ذهن خطور نمايد. 

توصيه های موقتی بايد اين باشد که اداره آتش نشانی لندن به تيم تحقيقات بگويد که چه گام هايی را در پاسخ به آتش 
رار قات ق. اين پيشنهاد مورد حمايت وکيل تيم تحقيچه تدابيری را پيشنهاد می دهد و است قبل برداشتهاز سوزی 
و حکومت محلی، وزارت کشور و شهردار لندن به اين ليست  وی پيشنهاد داد که وزارت مسکن، محالت وگرفت 

  اضافه شوند و من با خوشحالی اين را می پذيرم. 

 
  ذيل را پيشنهاد نمايم:  جدول زمانیبراين، من می خواهم  بنا . 22

وزارت ، اداره آتش نشانی لندن، وزارت مسکن، محالت و حکومت محلی، 2018اکتبر  26تا روز جمعه  (الف)
و در آن با جزئيات نامه را به تيم تحقيقات ارائه نمايند  اظهار کشور و شهردار بايد به صورت رسمی يک

 با آتش سوزی مطرح شده برای رسيدگی به مسائل ايمنی عمومی که در ارتباط کافی، اقدامات قبلی اتخاذ شده
را توضيح  اتخاذ نماينددارند  بيشتری که فعال در نظر تدابيراست، منطق حاکم بر اين اقدامات و هر گونه 

مراه باشد و بايد فرد و يا افرادی که در داخل سازمان مسئول نامه بايد با شواهد مستند ه اظهاردهند. اين 
 رفی نمايد. می باشند را معاقدامات صورت گرفته اصلی 

شان  شنهاداتيپ ديبا ، در صورت عالقمندی،یتمام شرکت کنندگان اصل، 2018دسامبر  14روز جمعه  یال (ب)
  .دبفرستن قاتيتحق ميبه ت یموقت یها هيتوص یرا برا

نظرات شان را  ديبا ، در صورت عالقمندی،یتمام شرکت کنندگان اصل، 2019 هيژانو 11تا روز جمعه  (ج)
 .بفرستند قاتيتحق ميبه ت شنهاداتيپ رامونيپ

و در آن  ندينما هيکوتاه را ته یگزارش ها ديبا قاتي، کارشناسان روند تحق2019 هيژانو 81جمعه  تا روز (د)
  .نديشده ارائه نما شنهاديپ یموقت یها هيتوص رامونيشان را پ یها دگاهيد

جلسه  کيشود،  یآغاز م 2019 هيفور 4دوشنبه  ايو  هيژانو 28که با روز دوشنبه  یهفته ا انيدر جر (ه)
توسط  یو هر گونه شهادت شفاه یموقت یها هيتوص رامونيپ يه هابرگزار خواهد شد که در آن اظهار یدادرس

  .قرار خواهد گرفت یباشد، مورد بررس ازيکارشناسان که مورد ن

 
 

ارشناسان ک ست که تيم تحقيقات نياز دارد تا نظرپيشنهاد دادم اين اسط دسامبر را برای ارائه اظهاريه هادليل اينکه من او .23
موضوعات مرحله اول بشنود تا بتواند هرگونه توصيه موقتی فوری را مورد بررسی قرار دهد. به  را پيرامون خود

 و شرکت شود اساس جدول زمانی فعلی، من اميدوارم که تا اواسط دسامبر، شهادت کارشناسان در مرحله اول تکميل 
. من درک می کنم که شايد بعضی ها اين جدول زمانی داشته باشند را کنندگان اصلی فرصت کافی برای بررسی آنها

به  بدون نياز ،که بعضی از توصيه های مهم موقتیاما اگر روشن شد  .تلقی کنند کندپيشنهادی را خيلی آهسته و 
ارائه شود، من آنها را به صورت فوری مورد بررسی  واندمی ت شواهد بيشتر و يا بدون بحث با جوانب ذيعالقه،

 . قرار خواهم داد
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اما ه بودم، درا فقط در چارچوب رويکرد تشخيص و تدوين توصيه های بالقوه مطالبه نمو اگرچه من اظهاريه ها .24
داغديده، بازماندگان و ساکنين محل و همچنين وکيل اتحاديه آتش نشانان پيشنهادات  های وکالی برخی از خانواده

   3وکيل گروه  .توصيه هايی که به گفته آنها بايد به صورت فوری صورت گيرد، ارائه نمودند مشخصی را برای
(G3) سيستم روکش فلزی د دراستفاده از آن دسته از موا يک مهلت قانونی فوری را برایپيشنهاد نمود که من بايد 

. اما حکومت قرار نمی گيرد A1 اروپايی در کالس که از نظر قابليت احتراقوضع نمايم مرتفع  های ساختمان تمام
اخيرا يک مشورت عمومی را در رابطه با پيشنهادش مبنی بر ممنوعيت استفاده از مواد قابل حريق در روکش 

د آيا استاندارسؤاالتی که در اين روند مشورتی مطرح شد اين بود که ساختمان های مرتفع برگزار نمود و يکی از 
من فکر نمی  طتفاوت بين اين دو نسبتا اندک است و در اين گونه شراي .A2 نوع يا باشد A1 نوعحداقلی مواد بايد 
شواهد بيشتر و تا زمانيکه پاسخ حکومت به اين روند مشورتی ارائه نشده  کمک گرفتن از بدون  تا کنم که مفيد باشد

اما اين نبايد مانع شامل شدن توصيه نماييم.  A2نوع يک مهلت زمانی فوری را در رابطه با استفاده از مواد است، 
   اين پيشنهاد در فرآيندی شود که پيش از اين به آن اشاره نمودم.

 

که به گفته است داده  ليست فشرده ای از توصيه های پيشنهادی را در اختيار تيم تحقيقات قرارنيز  (G11)  11گروه  .25
بوده و مستلزم شواهد بيشتر و يا مشورت بيشتر نيست. اما همه با اين نظر کامال واضح  آنها همه اين توصيه ها

 اصلی راجع به هيچکدام از اين توصيهموافق نيستند و يا حد اقل تاکنون هيچ اجماع واضحی در ميان شرکت کنندگان 
نيز می تواند در چارچوب رويه ای که در باال توضيح دادم مورد  دی ايجاد نشده است. اين توصيه هاهای پيشنها

 بررسی قرار گيرد. 

 

سوزی  شبهبود پاسخ عملياتی اداره آتش نشانی لندن به آت به منظوراتحاديه آتشن نشانان تعدادی توصيه پيشنهادی را  .26
از اين  در ساختمان های مرتفع مسکونی ارائه نمود. اما از اظهاريه های اداره آتش نشانی لندن پيداست که بعضی

ش از اين اجرا شده و يا قرار است اجرا شود و ساير توصيه ها می تواند در چارچوب رويه ای که در يپ توصيه ها
  باال ذکر کردم مورد بررسی قرار گيرد. 

 

 به اشتراک گذاری 

اين (G3)   3اگرچه به اشتراک گذاری يکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه دادرسی نبود، اما وکيل گروه  .27
از اسنادی که دريافت نموده است را  %5موضوع را مطرح ساخت و شکايت نمود که تيم تحقيقات تا کنون کمتر از 

متأسفانه ماهيت نادرست اظهارات وی باعث شد تا مردم اشتباها . در اختيار شرکت کنندگان اصلی قرار داده است
تيم تحقيقات عمدا اسناد مرتبط با موضوعاتی که فعال در مرحله اول تحت بررسی قرار دارد را از آنها  فکر کنند که

بط با مرتاکثر اسناد مخفی نگه می دارد. اين موضوع همانطوريکه وکيل تيم تحقيقات روشن ساخت، واقعيت ندارد. 
از اسناد که تنها در همين اواخر در اختيار تيم تحقيقات قرار  کیمرحله اول به اشتراک گذاشته شده است. تعداد اند

گرفته است هنوز به اشتراک گذاشته نشده است. اين اسناد فعال تحت مرور تيم تحقيقات قرار دارد و در اسرع وقت 
کل تنها بخش کوچکی ( تنها کمتر از  شته خواهد شد. درست است که دربعد از پايان مرحله بررسی، به اشتراک گذا

شانه نگذاشته شده است، اما  ک) از کل اسنادی که توسط تيم تحقيقات دريافت شده است تا کنون به اشترا400000
که  تمربوط به موضوعاتی اس فقطفعلی بيانگر آنست که اکثر اسنادی که هنوز به اشتراک گذاشته نشده است  یها

در مرحله دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تمام اسنادی که توسط تيم تحقيقات دريافت می شود بايد مورد 
 و بقيه اسناد بايد مطابق با پروتکل از اسناد که نامرتبط و تکراری است حذف شود بررسی قرار گيرد تا آن دسته

حاصل شود که تيم تحقيقات به تعهدات خود در چارچوب  مورد بررسی قرار گيرد تا اطمينان اصالح و ويرايش اسناد
زمانگير است اما تيم تحقيقات تمام تالش خود را به خرج  انجام اين کار،. عمل می کندقانون حفاظت از اطالعات 
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تا اطمينان حاصل نمايد که اين کار در اسرع وقت ممکن تکميل می شود. اسناد به محض اينکه به دسترس می دهد 
تيار شرکت کنندگان اصلی قرار خواهد خقرار گيرد و برای جلسات دادرسی مرحله دوم آماده شود، در اتحقيقات تيم 

   گرفت. وکيل تيم تحقيقات در آينده خيلی نزديک در رابطه با اين موضوع، اظهاراتی خواهد داشت.


