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 پاسخ رئيس تيم تحقيقات به اظهاريه های ارائه شده توسط راسل کوک

شهادت کارشناسی  ارائه پيرامون  
___________________________________________________ 

 

 10آقای اندريو آردن، وکيل سلطنتی، و آقای جاستين بيتس در اظهاريه های کتبی شان در تاريخ  .1
 38گراف انمايندگی از راسل کوک از من خواسته اند تا در تصميم مندرج در پاربه  2018ژانويه 

 تجديد 2017دسامبر  12الی  11به اظهاريه های ارائه شده در جلسه دادرسی رويه ای در  مپاسخ
به شرکت کنندگان اصلی  تاموافقت نمايم اصوال که خواسته مشخص آنها از من اينست نظر نمايم. 

کنندگان اصلی که آنها نمايندگی شان را برعهده دارند (آنطوريکه آنها توضيح می دهند شرکت 
عمار نقشه بردار، ماعطا شود تا بتوانند يک متخصص مناسب امور ساختمانی ( قربانی) بودجه دولتی

ه مشورت کارشناسی ارائآنها  بهر رابطه با وضعيت برج گرنفل، تا د) را توظيف نمايند و يا مهندس
به  آن در رابطه با نمايد. اين يکی از عرصه های بررسی است که تيم تحقيقات، دکتر باربارا لين را

 عنوان شاهد کارشناس توظيف نموده است.
 
 

 اظهار داشتم: چنين پاسخم من 38گراف ادر پار .2
 

 محل نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یاز خانواده ها یاريآگاهم که فعال بس یبه خوب" 
کنم  یندارند و من درک م نانيشود اطم یانجام م قاتيتحق ميکه توسط ت ینسبت به کار

شود نظارت داشته باشند و خودشان را متقاعد  یخواهند تا بر آنچه انجام م یکه آنها م
 مل هایرالعدستو یها یکپالبته کند.  یم افتيمشورت درست در قاتيتحق ميسازند که ت

قرار  یهمه شرکت کنندگان اصل اريقبال در اخت قاتيداده شده به کارشناسان روند تحق
آنها قرار خواهد  اريدر اخت یبه زود زينها نآ یها نامهيگرفته است و خالصه زندگ

جام است که اقدام به ان قاتيحقت ميت فهيوظ نيقبل اظهار داشتم، ا کهيگرفت. اما همانطور
 هبو  رديگ یقرار م آن تيصالح طهيکه در ح دينما یدر تمام ابعاد موضوعات قاتيتحق
شرکت به  دولتیارائه بودجه  به اساس آن که در تصميم وزير است که ليدل نيهم

 بطکه در رابطه با کار مرت شده است حيتصر ،تنظيم می شود در روند تحقيقاتکنندگان 
طه در راب ايشود و  یانجام م یمتقاض کي یرسم یحقوق ندهيکه توسط نما قاتيبا تحق
 ميت سيرئ نکهيمگر ا شد ارائه نخواهد دولتی کارشناس، بودجه کيگزارش  افتيبا در

با  .)2.8داده باشد (پاراگراف  یکار نيانجام چن یرا برا صريحقبال اجازه  قاتيتحق
 محل نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یخانواده ها بهتوانم  یموضوع، من نم نيتوجه به ا
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کرار را ت قاتيتحق ميکار ت از اين طريق در واقع صادر کنم تا آنها را بودجه نياجازه تأم
 ،در اسرع وقت ممکنتا  نستيکنم که بهتر ا یمن فکر م ،یموارد نيدر چن .ندينما
ار قر یشرکت کنندگان اصلتمام را در اختيار  کارشناسان یدسته از گزارش ها نياول

 دمشورت بيشتر دار اخذ نياز به از نظر آنها و از آنها دعوت نماييم تا ابعادی کهدهيم 
محل فکر  نيبازماندگان و ساکن ده،يداغد یخانواده ها کهيدر صورت. مشخص نمايندرا 
 را شخص کيبه اخذ مشورت از  ازينبرای پاسخ دادن به اين دعوت، کنند که آنها می 

کار، درخواست ارائه کنند. اگر  نيگرفتن بودجه جهت انجام ا یتوانند برا یدارند،  م
با يک  در رابطه یکند که نظر و دييتا یکارشناس معتبر آماده باشد تا به شکل کتب کي

 کيآنها می توانند کند،  یتفاوت م تحقيقات با نظر کارشناسان روند موضوع مهم،
 کارشناسی گزارش افتيدر نهيرداخت هزپجهت اخذ بودجه  یبرا را یدرخواست اضاف

شود که  یموضوع در مراحل مختلف باعث م نيا شبرديپ. ارائه نمايندص از آن شخ
اشند داشته ب یدسترس دولتیدر موارد مناسب، بتوانند به بودجه  یشرکت کنندگان اصل

کارشناسان را در صورت بروز  نيب عمدهبتوانند هر گونه اختالف نظر  قيطر نيتا از ا
  "کنند. یريگيآن، پ

 
  

وکال در اظهاريه ها پيداست.  10و  6هدف درخواست فعلی به واضح ترين شکل از پارگراف های  .3
شرکت کننندگان اصلی که جزو طيف قربانيان هستند آن دسته از که  اظهار می دارند 6پاراگراف 

 سوزی می شود ابعاد وضعيت ساختمان که مربوط به آتشمی خواهند اطمينان حاصل نمايند که تمام 
 نتايج کار دکتر لين را درک بايد بتوانندقرار می گيرد و اينکه برای اين منظور آنها  مورد بررسی

نموده و مورد ارزيابی قرار دهند. اما آنها اظهار داشتند که گزارش خانم لين تنها می تواند توسط 
مهارت های کافی بوده و با وضعيت اوليه ساختمان و نوسازی های فردی ارزيابی شود که دارای 

به گفته آنها چنين فردی همچنين بايد وضعيت فعلی ساختمان را مورد بعدی آشنايی داشته باشد. 
  بررسی قرار داده باشد. 

 

و ايمنی در ساختمان ، با اشاره به گزارش موقتی بررسی مستقل مقررات 10در پاراگراف وکال  .4
 مقابل آتش سوزی که توسط خانم جوديت هکيت تهيه شده است چنين اظهار می دارند:

 

در موضوعات مربوط به وضعيت ساختمان " شرکت کنندگان اصلی قربانی نمی توانند 
زارش که بتوانند گسهم بگيرند مگر اينکه مشاورين آنها در موقعيتی قرار  داشته باشند 

 که نستيا بر فرض يت خود ساختمان مقايسه کنند.کارشناسی تيم تحقيقات را با وضع
 هدخوا مستدل یکاف اندازه به و بوده جامع) مناسب شکل به و(کامال  نيل دکتر گزارش

گزارش  نيکه ا ستين یبدان معن نياداند)، اما  یم مرتبط راآن  یو کهييجا تا(  بود
نخواهد پرداخت، به عنوان  شود، ینم آنها متوجهکه  یگزارش به موارد نيجامع است؛ ا

حتی در صورتيکه هدف گزارش تشخيص  که در باال به آن اشاره شد. یپنهان ابعاد ،مثال
 بدان نيا، صورت گيرد به آنها توجه جدیبايد که  باشدی يتعداد قابل توجهی از فاکتورها
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با  توان تنها ینم نموده است. يیرا شناسا فاکتورها نيا همه شگزار نيا که ستين یمعن
تا چه حد ساختمان را به صورت کامل   یمشخص نمود که و نيل دکترنگاه به گزارش 

 ساختمان با آن سهيبا مقا تواند یم کار تنها نيا قرار داده است. یدرست مورد بررس و
برنامه  ت،يسا یبازرس( شود انجام کارها ريسا و آن یبرنامه نوساز ،ساخت نظر از

و مراجع  رات،ييداده شده توسط معمار در رابطه با تغ یها العملدستورها، مشخصات، 
 ).(موضوع مورد تأکيد ).شود مجاز ريغ راتييتغ صيباعث تشخ که یاتييو جز

 

 

روشن است که آنچه متقاضيان در ذهن دارند اينست که يک  چند سطر من فکر می کنم که از اين .5
کارشناس توظيف شود تا ساختمان و تمام اسناد مرتبط با ساخت و نوسازی آن را مورد بررسی قرار 
دهد تا از اين طريق اطمينان حاصل شود که دکتر لين کارش را به درستی انجام داده و چيزی را 

اظهاريه های شان می گويند که اين کار به معنی تکرار  11راف است. آنها در پاراگ فراموش نکرده
يسک رتکرار کار تيم تحقيقات است.  ،کار تيم تحقيقات نيست اما از نظر من اين کار به روشنی

غير مستند از طرح ها و مشخصات فابريک ساختمان قبل از انتشار گزارش خانم هکيت به  انحراف
 .استآگاه اين موضوع دکتر لين از که  فرض می شودچنين  و ه استخوبی شناسايی شد

 
  

من کامال می پذيرم که شرکت کنندگان اصلی قربانی حق دارند تا در روند تحقيقات تا جاييکه برای  .6
کنوانسيون اروپايی حقوق  2به اساس ماده  امر حفظ منافع مشروع شان نياز است، شرکت کنند. اين

سهم  تابشر، حق شان است و بارها گفته شده است که آنها بايد بتوانند به شکل کامل در روند تحقيق
پاسخ خودم اشاره نمودم، انجام هرگونه بررسی مورد  38. اما همانطوريکه در پارگراف داشته باشند

 ات، مسئوليت تيم تحقيقات است و انتظار اين نيست که قيقنياز در چارچوب حيطه اختيارات تيم تح
ن کار را انجام دهند و بجز در شرايط استثنايی، اي ندگان اصلی چه سازمانی و چه فردی،شرکت کن

ای برتيم تحقيقات ممکن است . واهد کارشناسی را مطالبه نمايندشآنها اجازه داده نخواهد شد که  به
مناسب و واجد شرايط را تعيين نمايد تا به عنوان کارشناس، بعضی انجام مسئوليت بررسی، افراد 

از ابعاد مشخص موضوعاتی که مربوط به کار تيم تحقيقات می شود را مورد بررسی قرار داده و 
است و ديدگاه های  اين کار را انجام داده قبال گزارش آن را تهيه و ارائه نمايند. تيم تحقيقات

 تحقيقات را تشکيل خواهد داد.  روندد ی از شواهکارشناسان، بخش

 

 

اطمينان حاصل نمايند که تيم تحقيقات نقش خود را در  عالقمندند تا شرکت کنندگان اصلی قربانی .7
رابطه با اين موضوعات به درستی انجام می دهد. بنابراين، آنها حق دارند تا ديدگاه های خود را 

از نمايند. اما، حق آنها برای چنين سهم گيری در پيرامون انتخاب کارشناس و شرايط کاری وی ابر
ارشناسان نمی توانند کاز اين نيست و  روند تحقيقات که برای حفظ منافع مشروع شان نياز است، فراتر

 دنبال کنند.را  کار کارشناسان تيم تحقيقاتخودشان را با هزينه دولتی توظيف نموده و 

 



4 
  2018ژانويه  18

 

در  و همچنين يک نسخه از ليست وظايف وی، لينخالصه ای از سابقه کاری و تجارب دکتر  .8
هيچ نظری در اين مورد مطرح نشده دسترس تمام شرکت کنندگان اصلی قرار گرفته است. تا کنون 

که وی به عنوان کارشناس در رابطه با موضوعاتی که توظيف شده است، واجد شرايط مناسب  است
 اگر ات، خيلی محدود و يا نامناسب است.وظايف وی در رابطه با برخی موضوع يا اينکه نيست و

ی را ووی توسط تيم تحقيقات توظيف نمی شد، شرکت کنندگان اصلی قربانی احتماال آرزو داشتند تا 
از طرف خود توظيف نمايند و اگر چنين کاری انجام می دادند، آنها مطمئنا يافته ها و نتايج کار وی 

عمل، اين چيزيست که فعال آنها می خواهند. توظيف  ررا بدون مطالبه نظر دومی، می پذيرفتند. د
يک کارشناس ديگر توسط آنها برای بررسی يافته های دکتر لين فقط تکرار کاری خواهد بود که 

نی بر مب یروشن و قانع کننده ا ليدل یقربان یشرکت کنندگان اصل نکهيمگر ا وی انجام داده است،
 داشته باشند. یگزارش ووجود اشتباه در 

 

 

اظهاريه های شان، می گويند که رد اعطای بودجه به شرکت کنندگان اصلی  14وکال در پاراگراف  .9
ه ساير شرکت کنندگان اصلی ک نسبت بهآنها را  ،در اين مقطعکمک کارشناسی  جهت مطالبهقربانی 

عيت موقظر کارشناسی می باشند، در ، دارای منابع کافی برای دريافت ندولتیبدون مطالبه بودجه 
لذا در اين صورت، آنطوريکه وکيل تيم تحقيقات انتظار دارد، "برابری" وجود می دهد.  نابرابر قرار

 نخواهد داشت.
 
  

من فکر می کنم که موضع ما در رابطه با کارشناسان واضح است. آقای مليت، وکيل سلطنتی، در  .10
نشان ساخت که وظيفه  خاطر 2017دسامبر  12اظهارات اختتاميه خود در جلسه دادرسی در 

بررسی، مسئوليت تيم تحقيقات است و نه مسئوليت شرکت کنندگان اصلی. هر شرکت کننده اصلی، 
را  توجيه الزمکارشناس را توظيف نمايد، بايد چه سازمانی و چه فردی، که می خواهد يک شاهد 

ود که نياز باشد تا تدابيری اتخاذ ششايد پذيرفتند که  اين را نيزاما وکال  .برای اين منظور ارائه نمايد
شرکت کنندگان اصلی بتوانند تصميم بگيرند که آيا در هر مورد مشخص، به کمک کارشناسی اضافی 

ه أمين بودجه برای فراهم نمودن زمينمی تواند شامل تامر نياز است يا خير. به عنوان مثال، اين 
با گزارش تهيه شده توسط کارشناس تيم  دريافت مشورت اوليه از يک فرد واجد شرايط در رابطه

 طا کند کهبودجه اع که تيم تحقيقات برای کاریتا کنون اين پيشنهاد مطرح نشده است تحقيقات باشد. 
 حقيقات است. کارشناسان خود تيم تکار  مشابه در واقع

 

 

نظر من پاسخ خودم اظهار داشتم و  38اين از نظر محتوايی همان چيزيست که من در پاراگراف  .11
 ،من تمايلی به اعطای بودجه به شرکت کنندگان اصلی قربانی ندارم ،کماکان همين است.  بنابراين

 ده و کار دکتر لين را تکرار نمايندکارشناسان خود را توظيف نمو ، آن از طريقآنها  بودجه ای که
 خته شده است.موضوعاتی را تحت پوشش قرار دهند که قبال در گزارش دکتر لين به آنها پرداو 
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اما من می پذيرم که شرکت کنندگان اصلی قربانی برخالف شرکت کنندگان اصلی حکومتی و  .12
سازمانی، منابع الزم برای دريافت نظر کارشناسی در رابطه با موضوعاتی که مستلزم تخصص 

ه های يدگاآنها در زمينه ارزيابی داين امکان وجود دارد که فنی است را در اختيار ندارند. لذا 
در سهم  همچنين است از آنها پرسيده شود و در تدوين سؤاالتی که قرار کارشناسان تيم تحقيقات و

گيری در هر نوع بحثی که ممکن است از موضوعات مطرح شده در گزارش کارشناسان ناشی 
لذا برای حصول اطمينان از اينکه آنها می توانند  يک وضعيت نسبتا نابرابر قرار گيرند. شود، در

بودجه ای را به صورت کل در تا  عالقمندممن در شرايط برابر در روند تحقيقات شرکت کنند، 
 بتوانند يک کارشناس را در عرصه کاریقرار دهم تا آنها  شرکت کنندگان اصلی قربانیاختيار 

ا به آنها در رابطه با موضوعاتی که در عرصه ت ، توظيف نمايندرشناسان تيم تحقيقاتکا عمده
موضوعاتی که از گزارش های تهيه شده توسط  رار می گيرد، مشورت ارائه نمايد، هممربوطه ق

نندگان ساير شرکت ک و يا به پيشنهاد سؤاالتی که توسط می شود و همچنين کارشناسان متذکره ناشی
 .اصلی مطرح می شود

 

 

لين مربوط می شود، کسانيکه به شرکت کنندگان اصلی قربانی مشورت تا جاييکه به گزارش دکتر  .13
نمايند که آيا دليل معتبری مبنی بر احتمال وجود  بررسیبا استفاده از اين مشوره،   بايد می دهند

نه اگر آنها بتوانند هرگو .نقص و يا کاستی در يک جنبه مشخص از گزارش متذکره وجود دارد يا خير
ه برای اخذ ديدگاه اوليه از يک مناسب خواهد بود ک قبيل را شناسايی نمايند، آنگاهدليلی از اين 

. به ارائه شود گانهايک درخواست جدبرای اين منظور بايد  اما ،، بودجه اعطا شودديگرکارشناس 
 اساس چنين ديدگاهی، می توان بررسی نمود که چه قدم های بيشتری می تواند مناسب باشد. 
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  .را دريافت نمايم بودجه جهت توظيف مشاورين کارشناس حسب انتخاب خودشاناعطای برای  الزم


