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چيست؟ استشهاديهمنظور از   

است که در آن يک فرد گزارش مربوطه خويش را برای  کتبیيک سند رسمی و  استشهاديه
بخشی مهمی از  ها استشهاديهاستفاده در جريان اقدامات قانونی ثبت می کند. 

 عمومی مورد بررسی قرار می گيرد. شواهدی است که توسط تحقيقات

می کند. ممکن  استشهاديهتيم تحقيقات از بسياری از افراد و سازمان ها، درخواست 
است از مراجع دولتی و ساير سازمان ها خواسته شود تا گزارشی را در مورد اينکه 
چرا يک تصميم مشخص اتخاذ شده است، ارائه نمايند. از کسانی که شخصا از آتش 
سوزی آسيب ديده اند خواسته خواهد شد تا در کنار ساير چيزها، گزارشی از وقايع 

 ند.شب آتش سوزی را ارائه کن

کند و اين کار را  استشهاديهرئيس تيم تحقيقات می تواند در هر زمانی تقاضای 
ممکن است به اين دليل انجام دهد که بخواهد شواهد ارائه شده توسط يک شخص و 

 را پی گيری کند. سازمان ديگر

از بعضی از شهود خواسته خواهد شد تا شواهد را به شکل حضوری در جريان يک جلسه 
از  ارائه کنند که اغلب به آن، ارائه شواهد شفاهی گفته می شود. البتهدادرسی 

شواهد ارائه می کنند، خواسته نخواهد شد که  استشهاديه کتبیتمامی شهودی که 
شفاهی ارائه کنند. به عنوان مثال، اگر در جريان اتفاق افتادن يک واقعه دو نفر 

 فر نياز باشد.همراه همديگر بوده اند، ممکن است تنها به يک ن

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 چه کسی بايد استشهاديه ارائه کند؟

  ممکن است از هر کسی که رئيس تيم تحقيقات فکر  کند وی می تواند شواهدی
ک يرا ارائه کند که به روند تحقيقات کمک خواهد نمود،  خواسته شود تا 

رائه کند. نيازی نيست که يک شرکت کننده اصلی باشيد تا ااستشهاديه 
 ک استشهاديه ارائه کنيد.بتوانيد ي

  اگر رئيس تيم تحقيقات از فردی بخواهد که يک استشهاديه ارائه نمايد، آن
فرد بايد اين کار را انجام دهد مگر اينکه آن فرد فکر کند که دليل خوبی 
برای عدم انجام اين کار وجود دارد. در اين صورت، آن فرد می تواند از 

توجه به اين داليل، در درخواست خود تجديد رئيس تيم تحقيقات بخواهد تا با 
 نظر کند.

  اين امر زمينه اين را فراهم می کند که تيم تحقيقات بتواند تمام شواهد
مرتبط را مورد بررسی قرار داده و با اطمينان، اقدام به نتيجه گيری 

 نمايد.

  از هر فردی که دارای مقداری شناخت راجع به آتش سوزی در برج البته لزوما
گرنفل و يا موضوعات مرتبط می باشد، خواسته نخواهد شد تا به تيم تحقيقات، 

 شواهد ارائه کند.

 چگونه می توانم يک استشهاديه ارائه کنم؟ 

  به اگر رئيس تيم تحقيقات بخواهد که يک فرد، استشهاديه ارائه کند، وی
ارائه کند. رئيس تيم تحقيقات،  خود را که استشهاديه آن فرد خواهد نوشت

را شامل سازد در استشهاديه خود  بايد موضوعات و رويدادهايی که شاهد
 مشخص می کند.

 شاهد، گزارش خود از رويدادها را با کلمات خود نوشته و با امضا نمودن 
 تائيد می کند.را آن  حقيقت، يک بيانيه

  شاهد  می تواند در اين زمينه وینماينده حقوقی باشد،  ارای داگر شاهد
 کمک کند. را


