 IOPCبازرسی در مورد شکایت مربوط به استفاده از
ژوئن
هلیکوپترهای پلیس در  Grenfell Towerدر تاریخ 14
Complaint
 2017را مدیریت نمود.

Investigation name
Investigation subtitle

دفتر مستقل ارزیابی عملکرد پلیس -پیش گفتار گزارش عملیات ترونتو

در تاریخ  14ژوئن  72 ،2017نفر در حادثه آتش سوزی  Grenfell Towerجان خود را از دست
دادند .آقای  Nabil Choucairبا کمال تاسف شش عضو خانواده خود را در طی این آتش سوزی
از دست داد.
در تاریخ  19سپتامبر  ،2017وکیل او رسما از پلیس شکایت نمود .این شکایت نظراتی که مورد
توافق اشخاصی مختلف است را مبنی بر اینکه موضع گیری هلیکوپترهای سرویس هوایی
پلیس ملی ( )NPASدر Grenfell Towerباعث بروز جراحات شدید /ویا از دست رفتن زندگی
های اشخاص شده و یا به دو دلیل اصلی زیر در بروز آنها نقش قابل توجهی داشت را بیان
نمود:
 .1ساکنین به این عقیده بودند که هلیکوپتر  NPASهلیکوپتر نجات بود و برای نجات آنها از
طریق قسمت باالی ساختمان به آنجا فرستاده شده بود.
 .2نحوه عمل هلیکوپتر در نزدیکی ساختمانی  25طبقه باعث شستشوی متالطمی می
شد ،که وضعیت آتش سوزی را وخیم تر می کرد.
اولین شکایت نیاز به ارزیابی این موضوع داشت که آیا ارسال هلیکوپتر  NPASباعث شد که
بعضی از ساکنین در باالی ساختمان باقی بمانند و یا به آنجا بروند تا هلیکوپر ایشان را نجات
دهد ،و یا کارکنان مرکز اورژانس اظهارات و یا نظراتی بیان نمودند که باعث شد بعضی از
ساکنین برای رفتن به باالی ساختمان و یا ماندن در آنجا برای نجات از طریق هلیکوپتر تشویق
شوند .دومین شکایت نیاز داشت موضوع تصمیم گیری در رابطه با ارسال هلیکوپتر  NPASو
نحوه عملکرد ان در طی مدت زمانی که به آنجا ارسال شده را مورد بازجویی قرار دهد.
 .)NPAS is overseen by West Yorkshire Police (WYPهلیکوپتر  NPASبه پلیس تعلق دارند
و هدف از استفاده از آنها نجات اشخاص نیست .به غیر از شرایط خاص (برای مثال زمانی که
مساحت کافی وجود داشته و یا شرایط اجازه آن را بدهند که هلیکوپتر به زمین بنشیند) ،این
هلیکوپترها نمی توانند عمل نجات را انجام داده و اقدام به انجام این کار نمی کنند .در 14
ژوئن  11 ،2017هلیکوپتر  NPASبه  Grenfell Towerفرستاده شدند (این کار از طریق شش
هلیکوپتر مختلف انجام شد) .حادثه آتش سوزی در وحله اول در ساعت  12:54صبح گزارش
شد و اولین هلیکوپتر در ساعت  1:44صبح به آنجا رسید .آخرین هلیکوپتر فرستاده شده محل
حادثه را در ساعت  4:05ترک کرد و در طی این مدت زمان در آنجا حدودا به طور مداوم جضور
د اشت .تماس های تلفنی ساکنین که از پلیس تقاضای کمک نمودند از طریق مرکز کمک
های اضطراری خدمات پلیس شهری ( )MPSپاسخدهی شدند.
بر مبنای قانون اصالحات پلیس سال  ،2002شکایت ها باید از طریق نیروی پلیسی که
شخصی که شکایت در مورد او انجام می شود را استخدام نموده است ،ثبت شوند .به
همین دلیل شکایت های آقای  Choucairاز طریق  WYPو  MPSثبت شدند.
پس از ثبت شکایات WYP ،و  MPSاین شکایات را به مرجعی که در آن زمان کمسیسیون
مستقل رسیدگی به شکایت از پلیس ( )IPCCخوانده شده و در زمان حاضر سازمان مستقل
بررسی عملکرد پلیس ( )IOPCخوانده می شود ارجاع نمودند .ما به این نتیجه رسیدیم که
مقام رسیدگی به استانداردهای حرفه ( DPS) MPSباید وظیفه انجام این ارزیابی را به عهده
می گرفت ،ولی به دلیل جدیت این شکایت و این مورد که موضوع ارزیابی این شکایت به نفع
جامعه بود ،به این نتیجه رسیدیم که این موضوع باید از طرف ما مورد ارزیابی قرار می گرفت1 .
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بر مبنای پاراگراف  18برنامه  3قانون اصالحات پلیس سال . 2002

این به این معنا است که ما کار بازجویی را نظارت کرده و قادر بودیم برای  MPSراهنمایی های
الزم را فراهم کنیم .ما معتقد هستیم که این روش بهتری برای رسیدگی به شکایت بود چرا
که از طریق این کار بازرسین مسئول رسیدگی در  MPSمی توانستند به شواهد جمع آوری
شده از طریق عملیات  -Northleighبازجویی جنایی که در مورد شرایط موجود درحادثه آتش
سوزی  Grenfell Towerکه از طریق  MPSانجام شده بود ،دسترسی پیدا کرده و همزمان
بطور مستقل بر روی آن نظارت نمایند.
ما موافتت نمودیم که مامور بازرسی از داخل سازمان  MPSبرای انجام این بازجویی ها تعین
شود و او این بازجویی ها را مدیریت و هدایت نمود .ما شرایط و موضوعاتی که باید مورد
بازجویی قرار می گرفتند را بعد از انجام مشاورات با سازمان  MPSتعیین نمودیم .جزئیات
کامل در این مورد در گزارش نهایی ذکر شده اند .ما در تمامی مدت زمان این بازجویی به این
کار نظارت نموده ایم.
ما تیمی را برای نظارت بر بازجویی تعین نمودیم که شامل مدیر منطقه ای لندنSal ،
 ،Naseemمدیر عملکردی  ،Neil Orbellو مدیر تیم عملکردی Chris Lovatt ،می شد .زمانی
که  MPSبازجویی های خود را بر مبنای شرایط و موضوعات تعین شده به پایان رساند DPS
گزارش خود را برای مالحظات در اختیار ما گذاشت.
گزارش نهایی از دو قمت تشکییل می شود .اولین قسمت مدیریت و ارسال هلیکوپترهای
 NPASرا بررسی می کند .این قسمت این مورد که  NPASهلیکوپترهای پلیس را بطور
عمومی و خصوصا در طی حادثه آتش سوزی  Grenfell Towerچگونه مدیریت و ارسال نموده
است را بررسی می کند .این گزارش همچنین نظرات اشخاص مدبر در مورد بازجوییی های
انجام شده در رابطه با اثرات شستشوی متالطم از طریق هلیکوپتر زمانی که به Grenfell
 Towerفرستاده شد را مورد نظر قرار می دهد.
قسمت دوم گزارش تحرکات اشخاص در داخل  Grenfel Towerرا در نظر می گیرد و به این
موضوع که آیا تصمیم های گرفته شده به دلیل اطالعات فراهم شده از طرف اشخاصی که به
تماس های تلفنی پاسخ می دادند و یا اینکه حضور هلیکوپترهای  NPASبود ،رسیدگی می
کند .این قسمت تماس های برقرای شده با خدمات اورژانس را در طی مدت شب ،اظهار نامه
های فراهم شده برای  Northleighدر طی بازجویی های پلیس و مدارک فراهم شده برای
تحقیقات مربوط به  Grenfell Towerرا مورد نظر قرار می دهد تا در حد ممکن بتواند در این
مو رد که اشخاص چگونه و چرا در طی مدت زمان آتش سوزی در داخل ساختمان حرکت کردند
نتیجه گیری کند .تحرکات اشخاص در داخل ساختمان را با دقت بسیار تجزیه و تحلیل شده
اند .این کار با اشخاصی که در طبقه باال قرار داشتند شروع شده و پس از آن به نوبت طبقات
دیگر را مورد بررسی قرار می دهد.
با وجود اینکه مامور بازجویی  DPSنتایج خود را بیان نمود ،در پایان تصمیم گیری به عهده آقای
 Naseemبود که پس از در نظر گرفتن نظرات  MPSو  WYPدر این مورد که آیا شخصی که برای
نیروی پلیس مشغول به کار بود باید اقدامات انظباطی روبرو شده ،مراحل عملکردی را طی
کند و یا به دلیل دریافت اتهامی به سازمان دادستانی عمومی ارجاع شود ،تصمیم گیری
نماید.
با در نظر گرفتن شواهد ،ما به این نتیجه رسیدیم که مدرکی مبنی بر بزهکاری ،سوء رفتار و
یا عملکرد غیر قابل قبول در مورد اشخاصی که برای  MPSویا  WYPمشغول به کار بودند وجود
نداشت.
شواهد موجود در گزارش نشان می دهند که هیچکدام از هلیکوپترها در نزدیکی  Towerپرواز
نکرند تا باعث شود که شوینده چرخان باعث بدتر شدن سانحه آتش سوزی شود .همچنین
مدرکی مبنی بر اینکه کارکنان مرکز تماس کسی را برای رفتن به طبقات باال به منظور نجات
یافتن تشویق کرده باشند وجود ندارد .بر خالف بعضی از مثال های مربوط به پاسخ های
iii

غیرواضح (که ما در طی توصیه های مربوط به درسهایی که باید یاد بگیریم به آنها اشاره
نمودیم -قسمت زیر را مالحظه کنید) ،هیچکدام از کارکنان مرکز تماس اورژانس به کسانی که
تماس گرفته بو ند چنین نگفتند که هلیکوپتر برای نجات آنها آمده بود .به همین دلیل ،ما این
شکایت را تائید ننمودیم .ولی ،ما این مورد که موضوعات ذکر شده در شکایات به خودی خود
معتبر و موضوعی مهم برای بازجویی به شمار می آیند را تصدیق می کنیم.
گزارش نشان می دهد که بعضی از ساکنین ناامید امید داشتند که هلیکوپتر آنها را نجات دهد
و برای این موضوع دعا می کردند .ساکنان وحشت زده و دیگران با تماس های بیشمار خود
مرکز تماس اورژانس را طغیان نمودند ،و با وجود اینکه مدرکی مبنی بر اینکه شخصی خاص در
این مورد سوء رفتار نشان نداده است وجود ندارد ولی این موضوع که نجات از طریق هلیکوپتر
ممکن نبود به طور صریح توضیح داده نشد ،و به همین دلیل ما معتقد هستیم که سازمان ما
باید در مورد اینکه خدمات اورژانس باید چگونه عمل نماید درسهایی بیاموزد و در این مورد در
سطح ملی توصیه هایی را فراهم نموده ایم.
توصیه های فراهم شده اطمینان حاصل خواهند نمود که تمامی اشخاص پاسخ دهنده به
تماس های تلفنی اورژانس (لف) در مورد توانایی های هلیکوپترهای  NPASو این موضوع که
این هلیکوپترها برای نجات نیستند آگاه هستند ،و (ب) باید بطور روشن و صریح در زمان وقوع
حوادث آینده زمانی که اش خاص تماس گیرنده موضوع نجات از طریق هلیکوپتر را مطرح نموده
ویا تقاضای انجام این کار را بنمایند در این مورد اطالع دهند.
پس از مشاورات ابتدایی ،دانشکده پلیس توانایی های هلیکوپترهای  NPASرا دردروس خود
شامل نموده و استانداردهای یادگیری خود برای ماموران مرکز تماس را اصالح نموده است.
استاندارهای یادگیری ،استاندارها و یا پی آمدهایی که اشخاص پس از دوره آموزش و تعلیم
باید نائل شوند را تعین نموده است .مفهوم این است که نیروها بر مبنای استانداردها ملزم
هستند آموزش و تعلیمات خود را به طور مجدد طراحی کنند تا اطمینان حاصل شود که
اشخاص پاسخ دهنده به تماس های تلفنی در مورد توانایی های  NPASآگاهی دارند.
آتش سوزی  Grenfell Towerحادثه ای مصیبت بار بود .ما فقط می توانیم در این مورد شدیدا
با آقای  Choucairدر مورد فاجعه مصیبت باری که تجربه کرده اند و همچنین تمامی کسانی
که عزیزان خود را از دست داده اند و زندگی شان برای همیشه تغییر خواهد نمود ،اظهار
همدردی کنیم .ما همچنین از اثراتی که این فاجعه بر روی بسیاری از اشخاص که شخصا در
این مورد در سرتاسر کشور تحت تاثیر قرار گرفته اند آگاه هستیم.
با وجود اینکه ما هیچکدام از شکایت ها را تا ئید نکرده ایم ،امیدواریم که وسعت گزارش فراهم
شده در مورد بازجویی ها ،و این موضوع که مدارک موجود نگرانی های بدوی را حمایت نمی
کنند ،بتواند باعث تسلی و فراهم آوری آرامش خاطر در مورد اقداماتی که ماموران پلیس در
رابطه با پاسخدهی به حادثه آتش سازی انجام داده اند شود.
امیدواریم این موضوع که سازمان باید در این مورد آموزش و تعلیمات بیشتر دریافت نماید را
شناسایی نموده ایم ،نشان دهند این باشد که ما متعهد هستیم تا از فاجعه  14ژوئن 2017
درس بگیریم.
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آموزش های سازمانی
من آنچه که باید ازعملیات تورنتو یاد بگیریم را مورد نظر گرفته و آموزش های سازمانی در رابطه با موارد زیر را
شناسایی کرده ام:
•
•
•
•
•

خدمات هوایی پلیس ملی ()NPAS
اصول همکاری مشترک خدمات اورژانس ()JESIP
شورای رئیس پلیس ملی ()NPCC
شورای سران آتش نشانی ملی ()NFCC؛ و
انجمن مدیران ارشد آمبوالنس ها ()AACE

من توصیه های زیررا برمبنای بخش  )6( 10قانون اصالحات پلیس سال )PRA( 2002فراهم می کنم .بخش )6( 10
اظهار می کند ) IOPC("...سازمان مستقل رسیدگی به عملکرد پلیس هر عملی که حساب شده باشد را برای تسهیل

سازی ،و یا اگر ضمنی و رسانا باشد ،برای انجام وظایف خود به عهده گیرد".
سازمان مستقل رسیدگی به عملکرد پلیس توصیه می کند:
)i

خدمات هوایی پلیس ملی ( ) NPASبرای اشخاص پاسخ دهنده به تماس های برقرار شده در مورد خدمات
اورژانس که در مورد توانایی هلیکوپترهای  NPASسوال می کنند راهنمایی هایی فراهم می کند تا
صریحا مشخص شود که هواپیماهای  NPASقدرت آنرا ندارند که کار نجات انجام دهند .این راهنمایی
ها همچنین باید:
• اظهار کند که تمامی اشخاص پاسخ دهنده به تماس ها باید بطور صریح به کسانی که نجات از
طریق هلیکوپتر در طی حادثه ای که در طی آن  NPASاعزام می شود ،اطالع دهند که
هلیکوپترهای  NPASنمی توانند عملیات نجات را انجام دهند؛ و
• اشخاص پاسخ دهنده به تماس ها  /اطاق های کنترل را در طی هر گونه حادثه ای مطلع سازند
که در صورتی که از توانایی آنها در مورد نجات مطلع نیستند ،با  NPASتماس بگیرند.

)ii

اصول همکاری مشترک خدمات اضطراری (" )JESIPآموزش های مشترک سازمانی"( )JOLرا به
تمامی خدمات اورژانس صادر کرده و از آنها تقاضا می کند که:
• راهنمایی های  NPASرا در آموزش های خود برای تمامی اشخاص پاسخ دهند به تماس ها
شامل کنند؛ و
• اطمینان حاصل کننده سیستم هایی به کار گماشته شوند که در طی حوادث خاص به اشخاص
پاسخ د هنده به تماس های تلفنی در مورد توانایی هلیکوپتری های  NPASیاد آوری کرده و
صریحا به هر شخص که در طی تماس ،نجات از طریق هلیکوپتر را مطرح می کند ،این
موضوع را اطالع دهند .برای مثال ،یاد آوری ها ممکن است به شکل پیامک های سیستم
الکترونیکی یا از طریق یادآوری های شفاهی از طرف سرپرستان صورت گیرند.
 JESIPبرنامه ای است که سعی می کند روش های همکاری سازمانهای مختلفی که با همکاری با
یکدیگر به حوادث مربوط به خدمات اورژانس پاسخدهی می کنند ،به طور مداوم بهبود بخشد.

)iii
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رهبران خدمات اورژانس که با همکاری مشترک مشغول به کار هستند در شورای رئیس پلیس ملی
( ،)NPCCشورای ملی آتش نشانی( ،)NFCCو انجمن اجرایی رئیس آمبوالنس( ،)AACEمشغول به
کار هستند و این مورد که آیا اقدامات توصیه شده از طرف  JOLاجابت می شود را نظارت می کنند.

در طی شب آتش سوزی  Grenfell Towerتماس هایی با خدمات اورژانس از طرف اشخاصی که درداخل ساختمان
بودند برقرار شدند و درطی این تماس ها از آنها درخواست شد که ازطریق هلیکوپترهای  NPASکه در صحنه بودند،
نجات پیدا کنند .هلیکوپتر  NPASهلیکوپترهای نجات نیستند و برای نجات اشخاص از آتش سوزی و یا بام ساختمان
مجهز نشده اند .بازجو یی های انجام شده متوجه شدند که بسیاری از اشخاصی که به تماس ها پاسخ می دادند به طور
مستقیم به این درخواست ها در مورد نجات از طریق هلیکوپتر پاسخ ندادند و بعضی از پاسخ های فراهم شده روشن
نبودند.
در طی حوادث آتی ،زمانی که  NPASاعزام می شود ،تمامی اشخاص پاسخ دهنده به تماس های تلفنی اورژانس باید
در مورد توانایی های هلیکوپترهای  NPASدر رابطه با نجات دهی آگاه بوده و بطور روشن و صریح زمانی که
اشخاص تماس گیرنده موضوع نجات از طریق هلیکوپتر را مطرح می نمایند به آنها اطالع دهند که این کار مقدور نمی
باشد .این عمل اطمین ان حاصل خواهد نمود که اشخاص تماس گیرنده به نجات از طریق هلیکوپتر  NPASاتکا نکرده و
می توانند در مورد اقداماتی که باید انجام دهند بطور آگاهانه تصمیم گیری کنند.
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ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮫﺮی
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی
Grenfell Tower

 -IOPCﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در Grenfell Tower
در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ  2017را ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻗﺮار داد.

ﮔﺮوھﺒﺎن ﮐﺎرآﮔﺎه Chris Griffith
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ﻗﺴﻤﺖ اول  -ﻣﻘﺪﻣﻪ
1

ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎر

1,1

 Grenfell Towerﺑﻠﻮک آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎل ﮐﻨﺰﯾﻨﺘﻮن ،در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﮐﻨﺰﯾﻨﺘﻮن و ﭼﻠﺴﯽ ،در ﻏﺮب
ﻟﻨﺪن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎی  1970ﺗﺎ  1972ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻣﺴﺎﻓﺖ آن  67ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ از  24طﺒﻘﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد Grenfell Tower .ﺷﺎﻣﻞ  129آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎت  1ﺗﺎ 23
ﻗﺮار دارﻧﺪ ،طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ و زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮ-ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ ﻣﺠﺮد ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ طﺒﻘﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﺮﻓﺖ.
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺳﺎﻋﺖ  00:54ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﮫﺎرﺷﻨﺒﻪ  14ﻣﺎه ژوﺋﻦ  2017از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ
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ﺷﻤﺎره  999ﺑﺎ ﻧﯿﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﻨﺪن از طﺮف ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  16در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﻨﺪن درطﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺶ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد و اﯾﻦ آﺗﺶ را در داﺧﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ،آﺗﺶ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪ ،و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ اطﺮف و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش
ﯾﺎﻓﺖ ،و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه اورژاﻧﺲ ﺑﻪ آن درﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﮐﻨﺪ.

1.3

آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﮐﺜﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و در ﺗﻨﮫﺎ در ﺳﺎﻋﺎت اول ﺻﺒﺢ ﺟﻤﻌﻪ  16ﻣﺎه ژوﺋﻦ  2017ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ھﻨﻮز ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﺑﺨﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﺗﺶ در ﺣﺎل ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ.
در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ھﻮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ
را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ).(NPAS
اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ  71ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ و در ﺷﻤﺎر اﯾﺸﺎن ﻧﻮزاد  Logan Gomesﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪا
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮده ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .در طﯽ اﯾﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﻞ  227ﻧﻔﺮ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﯿﮫﻤﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺗﺶ ﻣﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ Maria del Pilar Burton .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ 19م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،در طﯽ ﺷﺐ ﺣﺎدﺛﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺪود ھﻔﺖ
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ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن درﮔﺬﺷﺖ.

1.2

1.4

2
2.1

ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و روش ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
در  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  Bindmans Solicitors ،2017ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ از  LLPرا ﺑﻪ ) IPCC237ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ IOPC 2018
ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ( از طﺮف  Nabil Choucairﮐﻪ ﺷﺶ ﺗﻦ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را در ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی Grenfell Towerاز دﺳﺖ
داده ﺑﻮد ،اراﺋﻪ داد .اﯾﻦ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﻮاد زﯾﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ:
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ  24طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوزﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻼطﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی
را وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد.

2.2

 IPCCﺷﮑﺎﯾﺖ را ﺑﻪ  MPSو ) West Yorkshire Policeﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﻮر  (NPASﺑﺮای ﺛﺒﺖ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  28ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  MPS 2017ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ را از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ارﺟﺎع  PC/3885/17ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده و ھﻤﺎن روز آﻧﺮا رﺳﻤﺎ ﺑﻪ IPCC
ارﺟﺎع ﻧﻤﻮد .در ﺗﺎرﯾﺦ  2اﮐﺘﺒﺮ  West Yourkshire Police 2017ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ  IPCCارﺟﺎع ﻧﻤﻮد.

2.3

در ﺗﺎرﯾﺦ  28ﻧﻮاﻣﺒﺮ  IPCC 2017ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﻮد MPS .و West Yourkshire Police
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  MPSﺑﺎ ھﻤﮑﺎری  West Yourkshire Policeاﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

2.4

 IPCCﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮔﺮوھﺒﺎن ﮐﺎراﮔﺎه Chris Griffith ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻣﻮر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

4
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2.5

3

درﺗﺎرﯾﺦ  23ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2019ﺑﺎزﺟﻮ از طﺮﯾﻖ  IPCاطﻼع ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮادر آﻗﺎی Choucair،Hasim Choucair ،Nabilﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺷﺨﺺ ذﯾﻨﻔﻊ ) (IPﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ

3.1

ﻋﻤﻠﯿﺎت  Northleighﺑﺨﺸﯽ ازﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در دﺳﺖ اﻗﺪام ﺟﻨﺎﯾﯽ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﻘﺪم ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ  MPSﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺳﻨﮕﯿﻦ و آدم ﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ( ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺟﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺷﺮاﯾﻂ و دﻻﯾﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی  (Grenfell Tower Public Inquiry (GTIدر ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
) (/https://www.grenfelltowerinquiry.org.ukو 70اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺠﺰای دﯾﮕﺮ در دادﮔﺎه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺮگ ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه
وﺳﺖ ﻣﯿﻨﯿﺴﺘﺮ  Westminister Corone's Court222آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺗﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮی و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
) (EHRCھﻨﻮز ھﻢ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺑﺮاﺑﺮی اﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دھﺪ).( http://www.equlityhumanrights.com/en/following-grenfell

3.2

ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻋﻤﻠﯿﺎت  Northleighدر ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺷﻮاھﺪی را ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮد و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺷﻮاھﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎی  DPSﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﺑﯿﻦ  DPSو ﻋﻤﻠﯿﺎت  Northleighﺗﻔﺎھﻤﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ از طﺮف  IOPCﻧﻈﺎرت ﻣﯽ
ﺷﺪ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮاھﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 4ﺷ ﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺟ ﻊ
4.1

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ  MPSو  IOPCﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،از ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮدﻧﺪ:
.1

ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف  Nabil Choucairدر ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2017ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ:
 .aارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ھﺎی ﺑﺎﻻی  Grenfell Towerﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ؛
 .bھﺮﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی Grenfell Tower
ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ؛
 .cﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Grenfell Towerﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺪﺗﺮ ﺷﻮد و؛
 .dﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﻮد.

.2

ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن اروﭘﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ) (ECHRﻣﯽ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ اطﻤﻨﯿﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻣﻮﺛﺮ ،ﺷﻔﺎف و ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺣﻘﺎﯾﻖ و درﺳﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ را در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

.3

ﭘﯿﺮو ﭘﺎراﮔﺮاف  B19ﺑﺨﺶ  3ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎل  ،2002اﮔﺮ در طﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی را ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻈﺒﺎطﯽ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ" وﺟﻮد دارد( ،در آن زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎراﮔﺮاف  B19در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺟﺎع در ﻣﻮردﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ.

.4

اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد درﺳﮫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮرد آن ﮔﺰارش دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
 .aاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﻧﺤﻮه
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد؛

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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 .bاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک
ﮔﺬاری ﺷﻮد.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻗﺴﻤﺖ دوم -ﺷﻮاھﺪ
5

ﺧﺪﻣﺎت ھﻮاﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ

5.1

ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ NPAS

5.1.1

5.1.2

5.2
5.2.1

) (NPASﺧﺎﻣﺎت ھﻮاﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻤﮏ ھﺎی ﺑﺪون ﻣﺮز را ﺑﺮای  46ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻔﺎوت در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ از طﺮﯾﻖ 15
a45
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
(NPAS Redhill (Surrey
 NPASﻟﻨﺪن
ﻣﺮﮐﺰﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  NPASدر اﺳﺘﺎن ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ
(NPAS Boreham (Essex
(NPAS Benson (Oxfordshire
NPAS Bournemouth
NPAS Exeter
) NPAS Athanوﻟﺰ ﺟﻨﻮﺑﯽ(
(NPAS Filton (Bristol
) NPAS Husbands Bosworthﻣﯿﺪﻟﻨﺪ ﺷﺮﻗﯽ(
NPAS Birmingham
(NPAS Howarden (Chester
(NPAS Barton (Manchester
NPAS Doncaster
(NPAS Carr Gate (West Yorkshire
NPAS Newcastle
 NPASدر اﮐﺘﺒﺮ  2012ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬاری ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ھﻮاﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ از طﺮف اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ) (ACPOاﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از  NPASﺑﻌﻀﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی
ﭘﻠﯿﺲ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ھﻮاﯾﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،وﯾﺎ آﻧﮫﺎ را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺠﻮرﻣﺸﺘﺮﮐﺎ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﻮده و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪNPAS .
از طﺮف ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ھﺰﯾﻨﻪ ھﺎ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ای ﮐﻪ از آن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ NPAS .ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ از طﺮف  West Yourkshire Policeاراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و از طﺮف
ھﯿﺌﺖ ﻣﻠﯽ ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد  NPASﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری
) (CAAﺑﺎ  NPASھﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت از طﺮﯾﻖ اﻣﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اوﻗﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ a45.اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد از طﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ NPASﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.http://www.npas.police.uk،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت  NPASاز طﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در  Wakefieldدر ﻣﻨﻄﻘﻪ  West Yourkshireﻗﺮار دارد
اداره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت  24در روز 365 ،در ﺳﺎل و از طﺮﯾﻖ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺌﻮل اﻋﺰام ﭘﺮواز ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ و ﯾﺎ ﭘﯿﺎم ھﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ داده و اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﺷﺪه و ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اوﻟﻮﯾﺘﺸﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت از طﺮف اﻓﺴﺮ وظﯿﻔﻪ ﭘﺮواز ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس از طﺮف ﻣﺮدم ﺗﻤﺎس درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺑﺮای ﻗﺒﻮل و ﯾﺎ رد ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ از طﺮﯾﻖ اطﺎق
ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﺑﻮطﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺮاﮐﺰ  NPASﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭘﺮواز ھﺴﺘﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ ﻧﻘﺸﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺎزه آﻧﺮا ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ
اوﻗﺎت ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﺮﺻﺖ آﻧﺮا ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻓﺮاھﻢ آوری ﭘﺎﺳﺦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از طﺮﯾﻖ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت،
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 NPASﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﺮای آژاﻧﺲ ھﺎی ھﻤﮑﺎر ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺠﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ (a(BTP45
ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
5.2.2

در زﻣﺎﻧﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی  Grenfell Towerﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺠﺰای  NPASدر ﻟﻨﺪن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ھﻮاﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  MPSS30,S55وﺟﻮد داﺷﺖ NPAS .ﻟﻨﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻋﺰام ﭘﺮوازھﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ھﺎی  MPSرا ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  CADs55در ﻣﻮرد  MPSرا ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻮادﺛﯽ در
ﺣﺎل وﻗﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،و
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﺑﻪ ھﺪر ﻧﺮود .ﭘﺲ از اﻋﺰام ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی از دﻓﺘﺮﻣﺮﮐﺰی  NPASﻣﺸﻤﻮل
ﭘﺮواز ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم S30ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را دوﺑﺎره اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل داﺧﻠﯽ ﺑﺮای  NPASﻟﻨﺪن در
S632
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  2017ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻋﺰام ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت  NPASﺑﻪ  Wakefieldﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

5.2.3

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اداره ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ ،اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای اﻋﺰام ﺷﺪ ،ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ان در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﺮا درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮواز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﺎه داری از ﭘﺮواز را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﺰام ﮐﻨﺪ .ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ،رﯾﺴﮏ و ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارزش ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﺧﺪﻣﻪ آن ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دارد a45.ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮاھﻢ آوری ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺷﻔﺎف ﻣﺪل
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  NPASدر ﻣﻮرد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی اﻋﺰام اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار (1

5.2.4

ﻧﻤﻮدار  :1ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیNPAS

ﻣﻨﺒﻊ -روش اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی  :NPASاﻋﺰام و ﮐﻨﺘﺮل )(a45

ﻓﮫﺮﺳﺖ

8

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

5.2.5

a45

ﭘﺮوﺳﻪ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در روﯾﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  (NPAS (SOPﮐﺘﺎﺑﭽﻪ اﻋﺰام و ﮐﻨﺘﺮل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ) s30.s31.ﻧﻤﻮدار .( 2
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ﻧﻤﻮدار  :2ﭘﺮوﺳﻪ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ NPAS

5.2.6
 .1درﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ
 NPASارﺳﺎل
ﺷﺪه اﺳﺖ

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ  NPASاز طﺮﯾﻖ ﭘﯿﻐﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،و
ﺣﺪاﻗﻞ اطﻼﻋﺎت )در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ( را از طﺮﯾﻖ ﮔﺰارش ﺣﺎﻓﻈﻪ ای ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد:
دﻻﯾﻠﺤﻤﺎﯾﺖ )ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺳﺎﻋﺖ ،واﻗﻌﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده(
ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺨﺺ و ﯾﺎ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ روﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﮑﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ -آﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮری در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ،آﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻣﮫﺎر ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺠﺎم آن از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ رود
ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ)ﮐﺎﻧﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ( و ﯾﺎ ﺷﻤﺎره ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ

 .2رﺳﯿﺪ ﺑﺮای
ﺳﺮوﯾﺲ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه
و ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی
ﻻزم
ھﺎی
 .3ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ

 .4ﺑﮑﺎر ﮔﻤﺎری
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﯽ
NPAS
 .5اﻋﺰام

 .6اﻗﺪاﻣﺎت دﻧﺒﺎل
ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز
 .7ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﻣﺮﮐﺰﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
NPAS

 .8راھﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺣﻮادث

ﻣﺨﺘﺼﺮا ،ﺑﺮای ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ اطﻼﻋﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﻣﺤﻞ وﻗﻮع
ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻧﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ،ﮔﺮوه ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ و ﺷﻤﺎره ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺧﻮاﺳﺖ در داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی " "Stormاز طﺮﯾﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواز  NPASرا اﻋﺰام ﻧﻤﻮده و
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﮫﺪﯾﺪات ،ﺻﺪﻣﺎت و ﺧﻄﺮات ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی NPAS
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ دﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻄﺢ اﻟﺰاﻣﺎت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﻣﻮرد را در ﺳﯿﺴﺘﻢ  Stormﺛﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮدن ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﻨﺮ و ﺧﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ طﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ و آﻣﻮزش ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﺷﺨﺎص
اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و
ﯾﺎ رد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﮔﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻻزم و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺺ اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 NPASﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ وظﯿﻔﻪ اطﻼع دھﺪ.
اﮔﺮ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و اﻣﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ،ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﺰام ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮫﺎﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﻣﻮرد ااﯾﻤﻨﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و
ﺧﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارد ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ وﺧﯿﻢ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ و در آن زﻣﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﻋﺰام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮطﻪ
ھﻮاﻧﻮردی و اﻗﺪاﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﭘﺮواز ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪاﻣﺎت دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ )اﻣﻨﯿﺖ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺪاوم
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺗﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت  CAAرﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮏ ھﺎی
دوره ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮو ﺧﺪﻣﻪ ﺷﻤﺎرش ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺣﺎدﺛﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی
رادﯾﻮﯾﯽ را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺣﻮادث در ﺣﺎل وﻗﻮع را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای اﻋﺰام زود
ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ در وﻗﺖ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﮔﺮ ﭘﺮواز ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻻزم اﻋﺰام ﺷﻮد ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻣﺸﻤﻮل اﻗﺪاﻣﺎت دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ارﺗﺒﺎط رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺑﺎ اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﻣﯽ رﺳﻨﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻮﮐﺪا وظﯿﻔﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ  /ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ
و ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺗﮑﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
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 .9ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎری
ﻣﺠﺪد

ﺧﺪﻣﻪ  NPASﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ﻣﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .وﻟﯽ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﺟﺎزه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺷﻔﺎھﺎ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
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5.3
5.3.1

وظﺎﯾﻒ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
 NPASﺷﻤﺎری از وظﺎﯾﻒ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ھﻤﮑﺎر در ﻋﺮﺿﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ a45اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮد:
.a

ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻓﺮاد ﮔﻢ ﺷﺪه
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻗﺎدر ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻨﺎطﻖ وﺳﯿﻌﯽ را در ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﮐﺎرﺟﺴﺘﺠﻮ واﺣﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دورﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻓﺮاد از طﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮارت ﺑﺪن آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎز زﻣﯿﻦ و ﯾﺎ در داﺧﻞ آب.

.b

دﻧﺒﺎل ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻠﯿﺎت & وﺗﻌﻘﯿﺐ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ
در آن ﻣﺤﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﺎھﺶ داده ﺷﻮد .ﺧﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻓﺮاھﻢ آوری ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ از روﯾﺪاد ﻓﺮﺻﺖ آﻧﺮا ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻠﻮی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ طﻮر اﻣﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﺸﻮد .ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺗﻮﻧﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

.c

ردﯾﺎﺑﯽ و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ اﻓﺮاد ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ارﺗﮑﺎب ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺠﺴﺲ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺰگ و اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺣﺮارﺗﯽ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﮐﺎری ﭘﺮﺑﮫﺎ طﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺷﺨﺎص ﻣﻈﻨﻮﻧﯽ ﮐﻪ
ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ را در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

.d

ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روﯾﺪادھﺎی ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ ،در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺗﺤﺮﮐﺎت
اﻓﺮاد و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ظﮫﻮر اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه زﻣﯿﻨﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ
دورﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻪ اطﺎق ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻓﺮﺻﺖ آﻧﺮا ﺑﺪھﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ آﮔﺎھﺎﻧﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪ و اﻋﺰام ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

.e

ﮔﺸﺖ ھﺎی ﮐﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎﻻ دارﻧﺪ
 NPASﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎطﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮔﺸﺖ دﯾﺪ ﺑﺎﻻ را در ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎص ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،از طﺮﯾﻖ ﭘﺮواز آﺷﮑﺎر در ﻣﻨﺎطﻘﯽ
ﺧﺎص و در ارﺗﻔﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﻣﻌﻤﻮل ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﻪ ﺣﻮادث دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
در ﺣﺎل ﺑﺮوز ھﺴﺘﻨﺪ اﻋﺰام ﺷﻮﻧﺪ.

.f

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎرﮐﻨﺎن و وﺳﺎﯾﻞ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﯾﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﮫﯿﺰ ﺷﺪه و
ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ.

.g

ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﮫﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﻮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺪوﻣﯿﻦ را در زﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اظﮫﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

.h

وظﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﻤﺎری از دورﺑﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ وﯾﺪﯾﻮ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﻓﺮﺻﺖ آن را
ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﮑﺲ ھﺎی از ﺻﺤﻨﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎدﺛﻪ در آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪرک ﺳﺎزی و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

.i

ﭘﺨﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ )داوﻧﻠﯿﻨﮏ(
وﯾﺪﯾﻮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ داﺧﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ طﻮر زﻧﺪه از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﮕﻨﺎل ھﺎی رﻣﺰﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﺗﻨﻦ
ﺛﺎﺑﺖ و ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای  LFBﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد .ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎی ﺣﻮادث ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل از طﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﯾﺎ اطﺎق ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ داوﻧﻠﯿﻨﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﺑﺮ روی ﺳﺮور)ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﻨﯽ در  MPSﮐﻨﺘﺮل و ﯾﺎ در Lamberthﺑﺮای  (MPSدر ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ظﺒﻂ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
5.3.2

ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ  NPASﺷﺨﺺ ﻣﺪﺑﺮی ﺑﺮای رھﺒﺮی ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺑﻄﻮر اﻣﻦ
و ﻣﻮﺛﺮ در زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮواز ﻓﺮاھﻢ آوری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ (para1.3.4) 156.ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺗﺠﺴﺲ و ﻧﺠﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻄﻮر روﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت آﻣﻮزش
ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮﺧﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .وﻟﯽ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی اﻧﻌﻄﺎﻓﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت
ﺧﺪﻣﻪ ﺧﻮد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻪ
اﻓﺮادی ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺟﻌﺒﻪ ھﺎی ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮاﻧﮑﺎردھﺎ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺷﻮک در داﺧﻞ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪﻣﻪ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﻓﺮاھﻢ آوری ﮐﻤﮏ ھﺎی اوﻟﯿﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮای ﺑﻪ زﻣﯿﻦ
ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻨﺎور ﭼﻨﺪ ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ )اﯾﻦ دﭘﻼن ﺷﻨﺎور ﺧﻮاﻧﺪه
s31
ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺗﺎ ﺧﺪﻣﻪ را اﻋﺰام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5.3.3

ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ  NPASﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﻟﻨﺪن ) (LFBدرﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .داوﻧﻠﯿﻨﮏ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای LFB
در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه دھﺪ اﺷﺨﺎص ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده را ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده ،ﺑﻪ LFB
ﺑﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ از طﺮﯾﻖ ﺟﺎده ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ .در زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده را ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ زﻣﯿﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ و ﯾﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ زﻧﺪه ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺲ از آن آواره ھﺎ و ﻧﻘﺎط ﻣﮫﻢ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
s31
ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی اﺣﺘﺮاق اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.

5.3.4

ﻣﺪﯾﺮ  NPASدر ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻟﻨﺪن اظﮫﺎرات ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASاﻏﻠﺐ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ
ﮐﻪ در اطﺮاف ﻟﻨﺪن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ  LFBﺑﺮای آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ  NPASو  LFBﻣﻮرﺧﻪ ﺳﺎل  2005ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) .ﻗﺒﻞ از NPAS).s55

5.4
5.4.1

اﻧﻮاع ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
 NPASاز دو ﻣﺪل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) Airbus ،ﻗﺒﻼ  Eurocopterﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ(  ) EC145ﻧﻤﻮدار ( 3و EC135
)ﻧﻤﻮدار  s31 EC135156 (4ﮐﻤﯽ از  EC145از ﻧﻈﺮ وزن و ظﺮﻓﯿﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ اﺳﺖ .در ھﺮ دو ﻣﺪل ﺧﻠﺒﺎن در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ
ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و دو ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮواز ) (TFOsﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ و ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺒﯽ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ EC135 .ﯾﮏ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻋﻘﺐ( و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  TFOﭘﯿﺎده ﺷﻮد دو ﻣﺴﺎﻓﺮ را
ﺣﻤﻞ ﮐﻨﺪ EC145 .ظﺮﻓﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن ،دو  TFOو دو ﻣﺴﺎﻓﺮ را دارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﻋﺰام ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،دو
 TFOدر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ s31 .ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  Grenfell Towerاﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﺪﻣﻪ ﺿﺮوری را در اﺧﺘﯿﺎر
29
داﺷﺘﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﻋﺰام ﺷﺪه ﺳﻪ  ،TFOو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی اﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻌﺪی دو  TFOداﺷﺘﻨﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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5.4.2

ﻧﻤﻮدار NPAS EC145 :3

5.4.3

ﻧﻤﻮدار NPAS EC135 :4

5.5

ﺗﺠﮫﯿﺰات ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

5.5.1

ھﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﻤﺎری از اﻗﻼم ﺧﺎص و ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻏﻠﺐ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎرج از ﻣﻘﺎﯾﺲ اﯾﻦ
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ اﺳﺖ .وﺳﺎﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

5.5.2

دورﺑﯿﻦ ھﺎ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﭼﻨﺪ-ﺣﺴﮕﺮ ﮐﻪ در ﺟﻠﻮی ﺑﺪﻧﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮروی ﺑﺮﺟﮑﯽ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار  5و  .(6ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  Grenfell Towerاﻋﺰام ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت
s31و156
اﺳﺖ ،ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺻﻮﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮده و از ﺳﻪ ﻟﻨﺰ در ﺑﺮﺟﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
.a

دورﺑﯿﻦ روز ﺑﺎ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮده )(EOW

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ روز اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮر ﮐﻢ اﺳﺖ.
.b

داﻣﻨﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎب )(EON
اﯾﻦ دورﺑﯿﻦ ﻓﻮﮐﻮس ﺑﺎرﯾﮏ روز ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎی
ﺛﺎﺑﺖ )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ( ﺑﺎ ﻓﻮﮐﻮس ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺧﻮرو
را از ﻓﺎﺻﻠﻪ  1ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺸﺨﺼﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻟﻨﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻮر ﮐﻢ ﻧﯿﺰ دارد.

.c

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ )(TI
ﻟﻨﺰﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﺪاوم( .ﻟﻨﺰ  TIﺷﺪﯾﺪا ﺣﺴﺎس اﺳﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
دﻣﺎی ﺷﯽ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد روﯾﺖ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،آﺗﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺎن ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﮐﺎھﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از "ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪن" دورﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ،اﮔﺮ ﺷﯽ ای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪه ﮐﻤﯽ از ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف
ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪﻧﯽ در داﺧﻞ ﺟﻨﮕﻞ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ دو دﻣﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد .دورﺑﯿﻦ  TIدﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدی ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﻣﻐﺎﯾﺮات از طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .دﻣﺎی ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ و دﻣﺎی ﺳﺮدﺗﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
وﻟﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺻﻠﯿﻘﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ھﺎی
 TIﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﯽ ای ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻣﺸﺎھﺪه اﺳﺖ ﺑﮫﺘﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ زﯾﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،و ﻣﯿﺪان دﯾﺪ ﺗﻨﮓ ﺷﻮد .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ،
اﮔﺮ دورﺑﯿﻦ ﺧﯿﻠﯽ دور ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﯿﺮد ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
s31
دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ازارﺗﻔﺎع  800ﺗﺎ  2000ﻓﻮت در ﺑﺎﻻی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ در ﺣﺎل روﯾﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

.d

دورﺑﯿﻦ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﺳﺘﯽ
دورﺑﯿﻦ ھﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ دﺳﺘﯽ ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﮑﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

5.5.3

ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮ روی ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر اﮐﺮان ﻟﻤﺴﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺠﮫﯿﺰات دﻗﯿﻖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﮫﺎ در
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﮫﯿﺰات ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮرھﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ طﻮر
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺗﺼﺎوﯾﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻘﺸﻪ
ای اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر را ﭘﺮﮐﻨﺪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی
دورﺑﯿﻦ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﯿﻠﻢ ) (DVRدارﻧﺪ ،و ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﺮ روی ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﻪ دﮐﻤﻪ رﮐﻮرد را ﻓﺸﺎر
دھﺪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮد در آن ﺑﺮ روی دﯾﺴﮏ ﺿﺒﻂ ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻪ دورﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺿﺒﻂ
ﺷﻮد) .ﻧﻤﻮدار  7و ( 8

5.5.4

وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﻨﮏ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﻨﮏ داده ھﺎی ھﻮاﺑﺮد ) (ADLﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﺑﻪ طﻮر زﻧﺪه ﺑﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻟﻨﺪن ،ﺳﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﺰای ﺛﺎﺑﺖ
وﺟﻮد دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎ وﯾﺪﯾﻮ را ﺿﺒﻂ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه زﻣﯿﻨﯽ  MPSﮐﻪ در اطﺎق
ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از طﺮف ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﻮدرو ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ LFB
درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﻮد )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﻮدرو ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ  .(LFBدر اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل  LFBﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن  70اﯾﻨﭽﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی ﻣﺘﺤﺮﮐﯽ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻟﭗ ﺗﺎپ( ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﯿﺰ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل رﻣﺰ ﮔﺬاری ﺷﺪه ای در داﺧﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎزﻣﺎن
ھﺎی ھﻤﮑﺎر ﯾﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺼﻮرت اﻣﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ طﺒﯿﻌﺘﯽ ﺣﺴﺎس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺨﺶ زﻧﺪه آﻧﮫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻧﻮع دﻗﯿﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل  ADLﻣﻮﺟﻮد در ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  Grenfell Towerاﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ از دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮﻧﺪ) .ﻧﻤﻮدار (9

5.5.5

ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ
ھﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪه ھﺎی رادﯾﻮﯾﯽ دارد ﮐﻪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺶ ﮐﺎﻧﺎل را ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺟﺎزه آﻧﺮا
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت  ،NPASﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ،واﺣﺪھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﮐﺎﻧﺎل ھﺎی دﯾﮕﺮ)ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ( در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دو ﮐﺎﻧﺎل ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻮاﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

5.5.6

ﻧﻮر اﻓﮑﻦ
ھﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮراﻓﮑﻨﯽ ﻗﻮی ﮐﻪ " "Night Sunﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﻤﻮدار ( 10

5.5.7

ﺳﯿﺴﺘﻢ آدرس ﺷﺨﺼﯽ )(PA
ﺑﺮﺧﯽ از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ  PAﮐﻪ " "Skyshoutﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺮا دارد ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺷﻔﺎھﯽ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﺪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ  Grenfell Towerاﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ Skyshout
ﺑﻮدﻧﺪ G-DCPB .G-POLF, G-TVHB, G-EMID,G-POLD :ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺒﻮد )ﺟﺪول  1را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
اﻋﺰام ﺷﺪه ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ (.ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  NPASدر ﻟﻨﺪن ،ﮔﺮوھﺒﺎن ﭘﻠﯿﺲ  ،Dan Arnoldﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻗﯿﻘﯽ در ﻣﻮرد
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد .او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﮫﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ از روی زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮارﻣﯽ دھﻨﺪ :ﺳﺮو ﺻﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺷﺨﺺ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد
ﻧﻈﺮ ،ﺳﺮ و ﺻﺪای ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ،ﺟﮫﺖ ﺑﺎد و اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻗﺪرت ﺳﯿﺴﺘﻢ  .Skyshoutﮔﺮوھﺒﺎن ﭘﻠﯿﺲ  Arnoldﺗﺠﺎرب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده و رﯾﺴﮏ اﯾﺠﺎد اظﻄﺮاب و ﺣﺮاس در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم در روی زﻣﯿﻦ
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﺸﻮد را ﺧﺎطﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد .در ﻟﻨﺪن ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺟﻮد دارد .آزﻣﻮن و آزﻣﺎﯾﺸﮫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل  2008در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  Skyshoutﮐﻪ ﺳﻪ  MPS EC145sﺑﻪ آن
ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﯿﺎم ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﻔﮫﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ
s217
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻄﻮر داﺋﻢ از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ وزن اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد.

5.5.8

5.6

ھﯿﭽﮑﺪام از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮﺧﺎن و ﺗﺠﮫﯿﺰات ﻧﺠﺎﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪه
اﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺠﮫﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮﺧﺎن از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
s55, s31, s87
و ھﯿﭽﮑﺪام از ﺧﺪﻣﻪ  NPASآﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮﺧﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

5.6.1

روش ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﮑﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ از ﯾﮏ ﺧﻠﺒﺎن و دو ﻣﺎﻣﻮر ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮواز )(TFOs
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ را در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ،اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ ﺧﻠﺒﺎن و ﯾﮏ  TFOﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ .(para4.1.3) 156 .ﻧﻘﺶ ھﺮ ﮐﺪام از ﺧﺪﻣﻪ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

5.6.2

ﺧﻠﺒﺎن
ﺧﻠﺒﺎن در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﭘﺮواز را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار  11و  .(12ﺧﻠﺒﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺮواز را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺘﻪ و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺪﻣﻪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ،ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ و ﺧﻮد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،درﻣﻮاﻗﻊ اورژاﻧﺲ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و اﻗﺪام ﻓﻮری وﺟﻮد دارد ،ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد را اﻧﺠﺎم دھﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﺧﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ و روش ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ
(para.1.4.3)156
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪول ﻧﻤﺎﯾﺪ.

5.6.3

 TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ
 TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ در ﺟﻠﻮ و در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﻠﺒﺎن ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اوﻟﯿﻪ  TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ )ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻧﻈﺎره
ﮔﺮ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد( اداره ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ)S2, s55 .ﻧﻤﻮدار 11
و (12

5.6.4

 TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ
 TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ،ﭘﺸﺖ ﺧﻠﺒﺎن ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ )ﯾﺎ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ( اﺳﺖ .او
ﻣﺴﺌﻮل ﺟﮫﺖ ﯾﺎﺑﯽ ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎت و ﺗﺼﻤﯿﻤﮕﯿﺮی در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در ﺑﺎره ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ھﺎی
اوﻟﯿﻪ  TFOﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﺮای ﺟﮫﺖ ﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﻠﯿﺲ ،اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮ در روی زﻣﯿﻦ از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻮاﯾﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ،در ﮐﺎر اداره و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی طﻨﺎب ھﺎ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ،
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ ،ﻣﮑﺎن ھﺎ ﻣﻼﻗﺎت و ﺗﺴﮫﯿﻞ ﮐﺎر از طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺮات ﺧﺎص وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ واﺣﺪ ھﺎی روی زﻣﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ TFO .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ دو ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر  15اﯾﻨﭽﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﻧﻈﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورﺑﯿﻦ ھﺎ را ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮر ھﺎ ﺑﺎ دﮐﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﺠﮫﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ ﮐﺪام
از TFOھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺿﺒﻂ دورﺑﯿﻦ را ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﮐﻨﺪ TFO .ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ واﺣﺪ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻧﻘﺸﻪ ھﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﻘﺶ ھﺎی ﺷﮫﺮی ،و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دورﺑﯿﻦ
دوﭼﺸﻤﯽ ﺛﺎﺑﺖ و دورﺑﯿﻦ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار  7و  s1,s2,s17,s23,s27,s55,s85 .( 8ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﺎدی ﺑﺮای  TFOھﺎی ﺻﻨﺪﻟﯽ
s2
ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺟﺎھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ھﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ھﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
5.6.5

ﻧﻤﻮدار  :6ﺑﺮﺟﮏ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻟﻨﺰ دارد

ﻧﻤﻮدار  :8ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻋﻘﺐ  EC135ﺑﺎ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ
 TFOو اﮐﺮان ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ

ﻧﻤﻮدار  :5ﺑﺮﺟﮏ دورﺑﯿﻦ ﮐﻪ زﯾﺮ  EC145ﺳﻮار
ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻧﻤﻮدار  :7ﺻﻨﺪﻟﯽ  TFOﻋﻘﺐ در EC145

اﮐﺮان ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای
دورﺑﯿﻦ ھﺎ و ﺟﮫﺖ ﯾﺎﺑﯽ

ﻧﻤﻮدار 1
ﻧﻤﻮدار  TFO :2ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ در  EC145ﺑﺎ اﮐﺮان
ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل دوﺑﯿﻦ ھﺎ و ﺟﮫﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﻧﻤﻮدار 3

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻧﻤﻮدار  :10ﻧﻮر اﻓﮑﻦ ""Night Sun

ﻧﻤﻮدار  :9ﻟﯿﻨﮏ داده ھﺎی ھﻮاﺑﺮد ) (ADLﮐﻪ
زﯾﺮ  EC145ﺳﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه
اﺳﺖ(

ﻧﻤﻮدار  :12ﺧﻠﺒﺎنو ﮐﺎﺑﯿﻦ  TFOﺟﻠﻮ در ٍEC135

5.7

ﻧﻤﻮدار  :11ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ﺧﻠﺒﺎن در EC145

ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد دارد

5.7.1

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﻣﻠﺰم ھﺴﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع در طﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎی  NPASﻗﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﻤﺎری از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻠﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻮاﯾﯽ  CAAو ﻧﯿﺎزھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺎه داری ارﺗﻔﺎﻋﯽ اﻣﻦ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻻی زﻣﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﺮا ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎی ﺳﺎزی ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Grenfell Towerو در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ
156
 2017ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﻌﯿﺎرھﺎی زﯾﺮ اﻋﻤﺎل ﺷﺪﻧﺪ:

5.7.2

در روز روﺷﻦ:
ﺣﺪاﻗﻞ  300ﻓﻮت ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
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ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  200ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺪاﻗﻞ  1500ﻣﺘﺮ از ﻣﯿﺪان دﯾﺪ
5.7.3

s31 ,156

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺐ:
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  500ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺷﯽ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺤﯽ ﻗﺮار دارد ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺼﺮه  1ﮐﯿﮑﻮﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻗﻞ  3000ﻣﺘﺮ از ﻣﯿﺪان دﯾﺪ

s31 ,156

5.7.4

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮوازھﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﯿﻦ  90ﺗﺎ  120دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺮواز ﺑﻪ
s2,s86,s93,s284,s285
دﻟﯿﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ظﺮﻓﯿﺖ ﺗﺮاﺑﺮی ،ﺷﺮاﯾﻂ ھﻮا و ﻧﺤﻮه ﭘﺮواز ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

6

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در Grenfell Tower

6.1

ﻣﻘﺪﻣﻪ

6.1.1

در  14ژوﺋﻦ 11 ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASﺑﻪ  Grenfell Tower29ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  ( 1اﯾﻦ ﮐﺎر از طﺮﯾﻖ ﺷﺶ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ اﻋﺰام دﯾﮕﺮ در ﺗﺎرﯾﺦ  17ژوﺋﻦ 42،اﻋﺰام دﯾﮕﺮی در  7ﺟﻮﻻی 43و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی دﯾﮕﺮ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن
ﺷﺐ در ﺗﺎرﯾﺦ  15و  16ﺟﻮﻻی 44ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ھﺪف آن ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ آوری ﻣﺪرک ﺑﻮد .ﺳﻪ ﭘﺮوازی
اﺧﯿﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﻧﺸﺴﺘﻦ آﺗﺶ اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ از ﻣﺤﺪوده
ﺷﺮاﯾﻂ ارﺟﺎع ﺧﺎرج ﺑﻮده اﻧﺪ .دو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﭘﺮواز اﺿﻄﺮاری اﻋﻼم ﺷﻮد )ﻣﺤﺪوده ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﭘﺮواز( در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ) 118.ﺟﺪول (2

6.1.2

ﺟﺪول  :1اﻋﺰام  NPASﺑﻪ Grenfell Tower
ﻣﺪل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺛﺒﺖ

در
ﺻﺤﻨﻪ*

ﺧﺎرج از
ﺻﺤﻨﻪ*

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس

EC145

G-DCPB

01:44

02:44

EC135

G-POLF

02:55

04:32

EC135

G-EMID

04:30

06:10

EC135

G-POLF

06:12

07:35

NPAS16

NPAS Benson

EC135

G-TVHB

07:35

08:36

NPAS64

NPAS Redhill

EC135

G-EMID

08:31

09:44

NPAS13

NPASA
Boreham

EC135

G-POLF

09:43

11:08

NPAS64

NPAS Redhill

EC135

G-EMID

11:09

12:24

NPAS13

NPASA
Boreham

EC135

G-POLF

12:23

14:07

NPAS51

NPAS
Birmingham

EC135

G-POLF

14:08

15:24

NPAS44

 NPASﻟﻨﺪن

EC145

G-DCPB

15:50

16:05

NPAS44
NPAS13
NPAS64
NPAS13

ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
 NPASﻟﻨﺪن
NPASA
Boreham
 NPASﻟﻨﺪن
NPASA
Boreham
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* وﻗﺖ ھﺎی ورود و ﺧﺮوج ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ دﻗﯿﻘﻪ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ .ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در
ﺑﺨﺶ  6.4ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪول  :2ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ در Grenfell Tower

6.1.3

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

اﭘﺮاﺗﻮر

ﻣﺪل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺛﺒﺖ

در ﺻﺤﻨﻪ

ﺧﺎرج از
ﺻﺤﻨﻪ

ﻧﺎﺷﻨﺎش

ﻋﺮﺻﻪ ھﻮاﯾﯽ

AS355F2
Ecureuil II

G-TVHD

04:00

04:05

ﻋﺮﺻﻪ

Sky News

AS355F2
Ecureuil II

G-UKTV

04:45

05:35

ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASدر  Grenfell Towerدر ھﺮ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻐﯿﺮاز زﻣﺎن ھﺎی ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ
وارد ﻣﯽ ﺷﺪ وظﯿﻔﻪ را از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی دﯾﮕﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ .از روﯾﮑﺮدی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ از اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽ آﯾﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ وارد ﺷﻮﻧﺪه از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ و از ارﺗﻔﺎﻋﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ از ﯾﮑﯿﺪﮔﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
دارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﺮدو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺎ ھﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ،داوﻧﻠﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ھﻠﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ .دو داوﻧﻠﯿﻨﮏ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﭘﺨﺶ ﺷﻮﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﭘﺨﺶ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ھﺮ دو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ
دھﻨﺪ ،و در آن زﻣﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اول داوﻧﻠﯿﻨﮏ ﺧﻮد را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ داوﻧﻠﯿﮏ ﺧﻮد را ﺷﺮوع
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ﺷﻔﺎھﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﯾﺎﺑﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ،
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اول ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ھﺮ دو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ،ﺗﺎﺧﯿﺮ در رﺳﯿﺪن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دوم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اول
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد( ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در  Grenfell Towerﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ازرﺳﯿﺪن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻌﺪی ﻣﺤﺎل
ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن  11دﻗﯿﻘﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮد .ﻧﻤﻮدار  15ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
 NPASای ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ  2017ﺑﻪ  Grenfell Towerاﻋﺰام ﺷﺪه ﺑﻮﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ھﻤﺎن زﻣﺎن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ
ورود و ﺧﺮوج را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ،ﭼﻨﺎﭼﻪ در ﺟﺪول  1ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ھﺪف آن ﻓﻘﻂ ﻓﺮاھﻢ آوری ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺷﺮح
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای NPAS
 MPSدر وﺣﻠﻪ اول در ﻣﻮرد اﺗﺶ ﺳﻮزی از طﺮﯾﻖ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﻪ از  LFBﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﮐﻨﺘﺮل  (MPS (MetCCدر ﺳﺎﻋﺖ
 1:16:45ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،MetCC .ﺑﺎ اﯾﺠﺎد  CAD482/14JUM17247ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم
ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻧﻤﻮد و اطﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺦ اوﻟﯿﻪ ﭘﻠﯿﺲ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
 ،CADاوﻟﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای  NPASو ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف  NPASرا ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻌﺪی وﻗﺎﯾﻊ
از  ،CAD 482ﮔﻮاھﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻋﺰام  NPAS29ﺟﺰﺋﯿﺎت را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ازاوﻟﯿﻦ ﺳﺮی اطﻼﻋﺎت وارد
ﺷﺪه ﺑﻪ  NPAS Storm30ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻓﻘﻂ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﻧﻘﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ  CADﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و از
طﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه  CADﺗﺎﯾﭗ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎﻋﺎت ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه آﻧﮫﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در  CADﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻟﺰوﻣﺎ ﺳﺎﻋﺎت
دﻗﯿﻖ ﺣﻮادث را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ دﻗﯿﻘﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت  CADﺑﻪ " "ASUارﺟﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺒﻼ از  NPASﺑﺮای  Air Support Unitاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.
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6.3.2

 01:16:45ﺻﺒﺢ
 CAD 482ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ  LFBﺑﻪ MPSدر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺶ -ﭘﻤﭗ در ﻣﻮرد  Grenfell Towerاﻗﺪام ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،و  75%آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ اطﺎﻗﻪ در طﺒﻘﻪ  4در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ،اطﻼع داد ،اﯾﺠﺎد ﺷﺪ MPS .واﺣﺪھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ را
از  Kensington & Chelseaﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﻋﺰام ﻧﻤﻮد CAD .و ﻣﺨﺎﺑﺮات رادﯾﻮﯾﯽ از طﺮﯾﻖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺳﺮاﺳﺮ ﻟﻨﺪن ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﻧﻈﺎرت ﺷﺪﻧﺪ.

6.3.3

 01:22:29ﺻﺒﺢ
ورود واﺣﺪ ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ  Grenfell Towerو درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﯿﻌﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻮد اطﻼع دھﯽ ﺷﺪ.

6.3.4

 01:23:56ﺻﺒﺢ
ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻨﺘﺮل  NPASﻟﻨﺪن ) (Lippitt's Hillﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺣﺎدﺛﻪ اطﻼع دھﯽ ﺷﻮد.

6.3.5

 01:28:17ﺻﺒﺢ

 MetCCﺑﺮ روی  CADدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ  NPASرا ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮد 31 .ﺛﺎﻧﯿﻪ ﭘﺲ از آن در ﺳﺎﻋﺖ  1:28:48ﭘﺎﺳﺦ " NPAS63ﺑﺮای
ﭘﺮواز آﻣﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد" ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
6.3.6

 01:30:04ﺻﺒﺢ

 MetCCاطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﻪ  NPASﺑﺮ روی  CADارﺳﺎل ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ در آن ﻣﺤﻞ  Grenfell Towerذﮐﺮ ﺷﺪه و ﭘﯿﻐﺎم "ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 30طﺒﻘﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ".ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ") ،"Iﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﻮری دارد( درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﻣﻘﺼﻮد اﻋﺰام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " "NPAS44ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.
6.3.7

ﺷﺨﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه  NPASﻟﻨﺪن  Storm Logرا اﯾﺠﺎد ﮐﺮده 30و ﺷﻤﺎره ارﺟﺎع  CAD482را ﺑﺮای  MPSﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
 Storm Logاﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را در اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺳﯿﺴﺘﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  01:30:05ﺻﺒﺢ وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد.
Grenfell Tower, Grefell Road,London W11 1TQ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  30طﺒﻘﻪ در ﺣﺎل اﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ
 NPAS44ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺷﺨﺺ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه  NPASﻟﻨﺪن اﻧﺠﺎم اﻋﺰام را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و  Storm Logرا در ﺳﺎﻋﺖ  01:30:05ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد.

6.3.8

 01:34:19ﺻﺒﺢ
 NPASاظﮫﺎر داﺷﺖ " NPAS63از  Lippittsﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ ".اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎﻋﺖ  01:34:35ﺻﺒﺢ ﺑﻪ  NPAS44ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.

6.3.9

 01:45:25ﺻﺒﺢ

در زﻣﺎن ورود ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ  NPAS44ﺑﻪ  MetCCﮔﺰارش ﻣﯽ دھﺪ "اﯾﻦ آﺗﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  LFBو ﭘﻠﯿﺲ در
ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ دارد -ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﭼﻨﯿﻦ( ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ  GTﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد) .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ  GTﺑﻪ اطﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎص در
 MetCCﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﻮد و ﯾﺎ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﯾﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﺰرگ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﺪ و از ﺳﯿﮕﻨﺎل رادﯾﻮﯾﯽ " "GTدر ﻣﻮرد آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد(.
6.3.10

 01:54:14ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ  LFBﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎﻧﺎل رادﯾﻮ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻟﻨﺪن را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ  NPASﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺗﻤﺎس
ﺑﺎﺷﺪ.

6.3.11

 02:39 - 01:57ﺻﺒﺢ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

22

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

 NPAS44ﮔﺰارش زﻧﺪه در ﻣﻮرد اﺷﺨﺎص ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ،اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه را دارﻧﺪ ،ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ
و ﻣﺤﻞ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻓﻮری در آن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه
رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ NPAS44 .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اوﺿﺎع ﺧﻄﺮﻧﺎک در ﺣﺎل ﺷﺮوع در ﻣﻮرد ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺧﯿﺎﺑﺎن  A40 Westwayرا
ﻓﺮاھﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ واﺣﺪ ھﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﭘﻠﯿﺲ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﺿﻌﯿﺖ را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻣﺴﺪود ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ  TfLﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
6.3.12

 02:44:28ﺻﺒﺢ
 CADﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ  NPAS44ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

6.3.13

 02:58:01ﺻﺒﺢ
 NPAS13ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ رﺳﯿﺪه و اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﮏ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد NPAS 13 .ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ آوری ﮔﺰارﺷﯽ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻗﺒﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و ﻣﺤﻞ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.

6.3.14

در زﻣﺎن درﯾﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،اﺷﺨﺎص اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮوازھﺎی  NPASﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺗﮫﺪﯾﺪات ،ﺧﻄﺮات و
رﺳﯿﮏ را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺪل ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی  NPASو ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاﻓﮫﺎی  5.2.3و  .(5.2.4وﻟﯽ ،اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ
ھﺎ ﻟﺰوﻣﺎ از طﺮﯾﻖ ﮐﺘﺒﯽ در  Storm logاز طﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز ﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺨﺸﯽ
از ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ .اﺷﺨﺎص اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ رد ﮐﺮدن درﺧﻮاﺳﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی
را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ
رد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ
ﻗﺒﻮل آن وﺟﻮد ﻧﺪارد Storm log 238.در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ  Grenfell Towerﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻮرد دﻻﯾﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽ ﺷﻮد 30.وﻟﯽ آن ﻣﺎھﯿﺖ درﺧﻮاﺳﺖ )ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﻨﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ( را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺨﺺ اﻋﺰام ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮواز ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ  MPAS CADو ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﺎدﺛﻪ را در ﺑﺮ داﺷﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ s30,s55.ﺣﺎدﺛﻪ ای وﺧﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  Grenfell Towerﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ Storm log .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﮫﺪﯾﺪات ،ﺧﻄﺮات و رﯾﺴﮏ ،اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ  Grenfell Towerرا ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﻮد ،ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  NPASاظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ " در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﺳﺎن ﺑﻮد ،ﺣﺎدﺛﻪ وﺧﯿﻢ ﺑﺰرگ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد
در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 29".ﻣﺪﯾﺮ ارﺳﺎل و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺪﻣﺎت  NPASھﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ اظﮫﺎر " ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺗﮫﺪﯾﺪات ،ﺧﻄﺮات و رﯾﺴﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﻌﮑﺎس ﻣﯽ دھﺪ .وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎدﺛﻪ  Grenfellﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد در زﻣﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ

ﮔﯿﺮی اظﮫﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ".
6.4
6.4.1

s631 ,238

رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ارﺳﺎل ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از طﺮﯾﻖ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASاﻋﺰام ﺷﺪه ) (NPAS44ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  01:41زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در
ﻣﺴﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  Grenfell Towerﮐﻪ ھﻨﻮز ھﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ از آن ﻗﺮار داﺷﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ .دورﺑﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻼﺷﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﻦ ﻣﮑﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 411.ﻧﻤﻮدار
 13ﻋﮑﺴﯽ ﻓﻮری در ﺳﺎﻋﺖ  01:43:04ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ دﻗﯿﻖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﻋﮑﺲ ﻓﻮری روﺷﻦ
ﻧﯿﺴﺖ (.آﺗﺶ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دور ﺑﻮده و ﺑﺎ داﯾﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ )از طﺮﯾﻖ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه( .آﺗﺶ ﭘﺲ از آن ﮐﺸﻒ ﺷﺪه و
دورﺑﯿﻦ در ﺳﺎﻋﺖ  01:43:10ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻧﻤﻮدار  .(14در اﯾﻦ زﻣﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﻨﻮز ھﻢ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دورﺗﺮو در ﺣﺎل
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﮔﺮدش در ﻣﺪار ﺑﻪ طﻮر آھﺴﺘﻪ در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺪود ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ
 01:44ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ.
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6.4.2

ﻧﻤﻮدار 13

6.4.3

ﻧﻤﻮدار 14

6.4.4

 Storm logﺑﺮای  NPASدر ﻣﻮرد اوﻟﯿﻦ اﻋﺰام ،ﺳﺎﻋﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ را  01:44:2330ﺻﺒﺢ ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اوﻟﯿﻦ
ﻣﺨﺎﺑﺮه از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  01:45:25ﺻﺒﺢ )ﭘﺎراﮔﺮاف  (6.3.9در  CAD 482247ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ
دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﯾﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮدن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎظﺮه اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺗﺼﺎوﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﺋﯽ از  Grenfell Towerزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
"در ﺻﺤﻨﻪ" ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﯽ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺗﺶ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﺳﺖ( ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ  GTI 1از ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از وﯾﺪﯾﻮ  NPASدر ﺳﺎﻋﺖ  22301:43:38ﺻﺒﺢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﯾﺪﯾﻮ ﻣﺘﺤﺮک ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ھﻢ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،در طﯽ اﯾﻦ ﮔﺰارش زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ " ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  01:44ﺻﺒﺢ" ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 6.5وظﺎﯾﻒ NPAS
6.5.1

ﺟﺰﺋﯿﺎت وظﺎﯾﻒ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASو ﺧﺪﻣﻪ آن از طﺮﯾﻖ ﺷﺮوح ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ﺧﺪﻣﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن  LFBو ﮔﺰارﺷﺎت  NPASﮔﺮد آوری ﺷﺪه اﻧﺪ .وظﺎﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎری از اﻗﺪاﻣﺎت ازﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه ای ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺿﻌﯿﺖ در ﺣﺎل ظﮫﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ودر اﯾﻦ راﺑﻄﻪ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ S1-S4,S13-S27,S55.ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﮔﺰارش ﻣﺮﺣﻠﻪ  GTI 1ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ وظﺎﯾﻒ
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ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ )ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﻮرد داوﻧﻠﯿﮏ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ  ،(LFBﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﻪ
ﻣﺤﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ.
6.5.2

6.5.3

وظﺎﯾﻒ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه
.a

ارﺳﺎل داوﻧﻠﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮی ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ  LFBدر روی زﻣﯿﻦ و اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل  .LFBھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺳﻌﯽ ﮐﺮﻧﺪ وﯾﺪﯾﻮ
داوﻧﻠﯿﮏ را ﺑﺮای ﺧﺪﻣﻪ  LFBدر روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎی
 LFBو ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺮﺻﺖ آﻧﺮا ﺑﺪھﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﺎی ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ در ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﺑﻪ اﺗﺶ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻤﻮد ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﻣﻮﺛﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ .داوﻧﻠﯿﻨﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی
ﺷﻔﺎھﯽ از طﺮف ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮد.

.b

داوﻧﻠﯿﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ .از آن ﺑﺮای ﺗﺴﮫﯿﻞ ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺟﺎزه ﻣﯽ دھﺪ
ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

.c

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﻓﺮاد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز ﻣﺪاری در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻣﺮور ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ھﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه( ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﭼﻪ طﺒﻘﻪ /آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و اﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت را )از طﺮﯾﻖ ﺷﻔﺎھﯽ ﯾﺎ ﺑﺼﺮی( در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد در روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دھﻨﺪ.

.d

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر روز)رﻧﮓ( و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای اطﻼع
دھﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

.e

ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ .ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﺧﺮوج را ﺑﺮای اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت اوژاﻧﺲ
در روی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻮﺛﺮ و ﺳﺮﯾﻊ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ھﺎ و اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی اﺗﺶ
ﻧﺸﺎی از طﺮﯾﻖ طﻨﺎب ھﺎ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ اﻧﺒﻮه ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ.

.f

ﺑﺮرﺳﯽ آواره ھﺎی در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط وﯾﺪﯾﻮ ﺗﺼﺎوﯾﺮﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آواره ھﺎی در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط  /ﻣﻌﻠﻖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ Grenfell
 Towerوﺳﻌﺖ ﯾﺎﻓﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺠﺎور ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻮد اطﻼع دھﯽ ﺷﻮد .ﺧﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ای ﮐﻪ در روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮﻧﺪ در ﻣﻮرد آواره ھﺎی ﺳﻘﻮط ﮐﻨﻨﺪه اﺧﻄﺎر ﻣﯽ داد.

) وظﺎﯾﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﺸﺪه
.g

ﺑﺴﺘﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ھﺎ  NPAS44ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ  A40 Westwayدر ﺣﺎل ﺑﺮوز
ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﻣﺮدم از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻋﮑﺲ ﺑﺮداری و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دود اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در  Grenfell Towerﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﯾﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن را ﮐﺎھﺶ داد TFO .از واﺣﺪھﺎی ﭘﻠﯿﺲ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﻣﺤﻞ
ﺣﻀﻮرﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺣﺮﮐﺖ دھﻨﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آن  TFOﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد
ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد.

.h

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت  TFOھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPAS44درﺧﻮاﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ آن
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ رادﯾﻮ ھﺎ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮد .ﭘﺲ از آن درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ دو ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی رﺳﯿﺪه ﮐﺮده و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﺷﺨﺼﺎﺻﯽ ﮐﻪ آواره ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد .اﯾﻦ
ﭘﺮوﺳﻪ درﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﻋﺎدی اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﻮﺛﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮﺛﺮو ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺣﻮادث ،ﮐﻠﯿﺪی ھﺴﺘﻨﺪ را ﺗﺴﮫﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

.i

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﺮم .ﺧﺪﻣﻪ  NPAS51از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﺑﻪ ﻏﺎرت آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﻧﺰدﯾﮏ Grenfell
 Towerدر ﺑﻌﺪ از ظﮫﺮ  14ژوﺋﻦ )ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺪود  14:08و  (15:24ﺑﻮد ،ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
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7

ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن NPAS

7.1

در  14ژوﺋﻦ  11 ،2017ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASﺑﻪ  Grenfell Towerﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ .ھﺸﺖ ﺧﻠﺒﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ھﺎ را راﻧﺪﻧﺪ،
ﯾﮑﯽ از ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن در طﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺮواز ﮐﺮد ،دﯾﮕﺮی دو ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺶ ﺧﻠﺒﺎن دﯾﮕﺮ ھﺮ ﮐﺪام در طﯽ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﺮواز
ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎن ھﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺣﻮادث را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﻣﺠﺮب ﺑﻮده و ﺗﺠﺎرب ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در
ﭘﺮواز ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺷﻤﺎری از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف اﯾﻦ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اھﺪاف ﺧﻮد ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﺪﻣﻪ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﻧﺎﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﮫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اظﮫﺎرات ھﺮﮐﺪام از ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ھﻮﯾﺖ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره آﻧﮫﺎ ارﺟﺎع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

7.2

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  -1ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ NPAS
ﺧﻠﺒﺎن اﺻﻠﯽ  ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1از ﺗﺎرﯾﺦ  1991ﺑﺎ  Fleet Air Armﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده ،ﺑﻪ اﺳﮑﺎدران ھﺎ اﻣﻮزش
داده و ﺧﻠﺒﺎن ﺗﺠﺴﺲ وﻧﺠﺎت اﺳﺖ .او در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ و از طﺮﯾﻖ درﯾﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ
ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و آﻣﻮزش اﻓﺮاد در اطﺮاف دﻧﯿﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1از ﺗﺎرﯾﺦ  1999ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺮواز
ﮐﺮده ،ﻣﺮﺑﯽ و ﻣﻤﺘﺤﻦ ﭘﺮواز ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮواز ﺻﻼﺣﯿﺖ دارد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1ﺑﻪ طﻮر ﻣﻨﻈﻢ در اطﺮاف
s31
ﮐﺸﻮر  UKﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

7.3

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را ﺑﻪ  Grenfell Towerﭘﺮواز ﻧﺪاد وﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﺲ از آن از او درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد
ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮواز در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﺗﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و او ﻧﻈﺮات ﺧﻮد
را در ﻣﻮرد ﭘﺮواز ﺑﻪ  Grenfell Towerدر زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎری از ﻋﮑﺲ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد از زاوﯾﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭘﺮواز در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﺗﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد .اوﻻ ،ھﻮای ﮔﺮم ﺛﺒﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ .دوﻣﺎ ،دود ﻧﺎﺷﯽ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از اﮐﺴﯿﮋن( ﮐﻪ " "Flame Outﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﮑﺴﮫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی،
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1اظﮫﺎ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر آﺗﺶ ،او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را ﺑﺮ روی ﺑﺎم
اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﺮواز در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﯾﺎ ﺷﻨﺎور ﺷﺪن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
ﺑﺎم ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮارت ،دود و آوار اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮای ﭘﺮواز در ﺗﺤﺖ
آن ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ ﻣﺎﯾﻞ درﯾﺎﯾﯽ ) 926ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ 3038 ،ﻓﻮت( و در ارﺗﻔﺎع  800-1500ﻓﻮت در ﺑﺎﻻی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﺑﻮد.
ﺣﺮارت ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎم ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد و او اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد .ﺣﺮارت ،دود و آورا ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺗﻮر ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد از ﮐﺎر ﺑﯿﺎﻓﺘﺎد و ﭘﺲ از آن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻘﻮط ﻣﯽ ﻧﻤﻮد،
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺧﺪﻣﻪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ از آن ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺗﺶ
s31
ﺳﻮزی دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

7.4

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  1در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﺪ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ) NPASﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی  5.7.2و (5.7.3
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد .در طﯽ ﻣﺪت ﺷﺐ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺮ  500ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺷﯿﺎء )ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ  500ﻓﻮت ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ( و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ  1ﮐﯿﮑﻮﻣﺘﺮی ) 3280ﻓﻮت( از اﯾﻦ اﺷﯿﺎء ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ .در طﯽ ﻣﺪت روز،
اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ  200ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺷﯿﺎء و ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻗﻞ 300ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از زﻣﯿﻦ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﮔﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻟﺰﻣﺎت ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ھﯿﭻ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی  Grenfell Towerو  200ﻓﻮت ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﭘﺮواز ﻧﻤﯽ
ﮐﺮد -اﮔﺮ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ در ﺑﺎﻻی آن ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﻼون ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دورﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد در
ارﺗﻔﺎع  800ﺗﺎ  1500ﻓﻮت ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎﻻی ﺷﯽ ای ﮐﻪ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اظﮫﺎرات ﺧﻠﺒﺎن
ﺷﻤﺎره  ،1ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﻘﻂ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر از ﻗﻄﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮاﺳﺖ،
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  110ﻓﻮت ﭘﺎﺋﯿﻨﺘﺮ از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﺑﻄﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ S31.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺰارش ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﻓﺼﻞ  8اﺳﺖ.

7.5

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  2ﺧﻠﺒﺎن NPAS44
در ﺳﺎﻋﺖ  01:44-02:44در Grenfell Tower

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  2در ﺳﺎل  1993ﺧﻠﺒﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻮاﯾﯽ ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﺑﺰرگ ) (ASUدر ﺳﺎل
 2003ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺪت  10ﺳﺎل در ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد .او ﺑﻌﺪا ﺑﻪ  MPS ASUﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪ و ﻣﺪت  12ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺧﺪﻣﺖ ﻧﻤﻮد و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺠﺎرب او  6000ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﺠﺎرب او اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮی در آﻧﮫﺎ وﺟﻮد دارد از
زﻣﺮه آﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .او در ﮐﺎر ﻧﺠﺎت در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻘﻮط ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ
و ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،آﻣﻮزش دﯾﺪه اﺳﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮود آﻣﺪن و ﭘﺮواز ﮐﺮدن از ﺳﮑﻮی ﻓﺮود ﺑﺎﻟﮕﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد.
در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  2و ﺧﺪﻣﻪ او ،ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ در ﻣﻮرد  Grenfell Towerاز طﺮﯾﻖ اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل  NPASدرﯾﺎﻓﺖ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ او ،ﭘﺎﺳﺒﺎن ﭘﻠﯿﺲ  Bakerﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭼﻪ
ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .از اﯾﺸﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد آﺗﺶ از طﺮﯾﻖ داوﻧﻠﯿﻨﮏ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای
اطﺎق ﮐﻨﺘﺮل  MPSو اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ  LFBﻓﺮاھﻢ ﺳﺎزد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  2ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺪارھﺎی ﭘﺮواز در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی  360درﺟﻪ از آﺗﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻤﻨﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺪاوﻣﺎ از طﺮف او
ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از دود و اﺛﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ روی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﺧﺪﻣﻪ ان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﺪ ،او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮواز
ﺑﻪ وﺟﻮد آورد )از ﺗﺮﻣﺎل ھﺎ( ،ﺣﺮارت )ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آب ﺷﺪن و ﯾﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ( و آورارھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط
ﺑﻮدﻧﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرﺗﺎﺛﯿﺮی ﮐﻪ ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺑﺮ روی ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
در ﻓﺎﺻﻠﻪ ای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از  1500ﻓﻮت از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .آﻧﮫﺎ ﻣﺪاوﻣﺎ در ارﺗﻔﺎع  1500ﺗﺎ  2000ﻓﻮت ﭘﺮواز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﮑﻮﯾﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮای دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮو ﺻﺪا را در روی زﻣﯿﻦ ﮐﺎھﺶ دھﻨﺪ .او اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری
ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﺧﺪﻣﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﺗﺶ در اطﺮاف
 Grenfell Towerو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻣﺠﺎور را ﮔﺰارش دھﻨﺪ .اﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﻞ
 A40در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻮد ﮔﺰارش دادﻧﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻋﺒﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد و ﻣﺴﯿﺮھﺎی ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی اورژاﻧﺲ ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮﻧﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  2و ﺧﺪﻣﻪ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻌﺪی وارد ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه
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ﺑﻮد.
7.6

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره - 3ﺧﻠﺒﺎن ارﺷﺪNPAS13 -
در ﺳﺎﻋﺖ  04:32-02:55در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  3در ﺳﺎل  1989ﺑﺎ ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ھﺎی  1996ﺗﺎ  1999او ﻣﺮﺑﯽ ارﺷﺪ ﭘﺮواز
ارﺗﺶ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﻮد .ﺗﺠﺎرب ﭘﺮواز او ﺑﯿﺶ از  6500ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  3اﻋﺰام دوم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه را درﺑﺤﺒﻮﺣﻪ
آﺗﺶ ﺳﻮزی و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺪت داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن ورود ،ﺳﻪ ﻋﻀﻮ ﺧﺪﻣﻪ ﺷﻔﺎھﺎ ﺧﻄﺮات و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
را ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮﻧﺪ .آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﻓﺮود ﮐﻨﻨﺪ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ روی ﺳﮑﻮی ﻓﺮود ﺑﺎﻟﮕﺮد ﻓﺮود ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  3اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﺑﻮد ،دود و آوراھﺎ ،ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻮد .اﻧﮫﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺠﮫﺰ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ و وﺳﺎﯾﻞ ﺧﺎص
ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  3اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را در ارﺗﻔﺎغ  800-2000ﻓﻮت ﭘﺮواز داد وﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ آن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺒﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .او اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺮارت ،دود
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و آوراھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻦ ﻧﺒﻮد.

7.7

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  4ﺧﻠﺒﺎن NPAS64
در ﺳﺎﻋﺖ  06:10-04:30در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  4درﺳﺎل  1999ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺶ ﺳﺎل در ﺳﮑﻮھﺎی ﻧﻔﺘﯽ در درﯾﺎی ﺷﻤﺎل
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن  10ﺳﺎل را ﺑﺮای ﭘﺮواز در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺳﭙﺮی
ﮐﻨﺪ .او ﺗﺠﺎرﺑﯽ در طﯿﻒ ﮔﺴﺘﺮده در ﭘﺮواز ﺷﻤﺎری از ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﭼﺮﺧﺸﯽ و ﺛﺎﺑﺖ دارد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  4در ﺳﺎل  2017ﺑﻪ
 NPASﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ و ﺗﺎ  14ژوﺋﻦ  5860 ،2017ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮواز ﭼﺮﺧﺸﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد .در  Grenfell Towerﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره 4
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﭼﻨﺎن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ﮐﻪ  TGOﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن را ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را راھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .او در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی و ﺳﺮوﺻﺪای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﮔﺎه ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﯿﻦ
ﺧﺪﻣﻪ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪه را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از  150ﻣﺘﺮ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻧﮑﺮد و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺷﻮد ،از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ھﻤﭽﻨﯿﻦ وظﯿﻔﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﺑﻮدﻧﺪ را ﭼﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت 10
دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎھﺪﯾﻦ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﺑﺎل
و ﭘﺮ ﻣﯽ زدﻧﺪ را ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  4ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻮدن ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﺑﺎم را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻓﺮادی در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮود آﻣﺪن وﺟﻮد
s285
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دود و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی اﺗﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
7.8

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5ﺧﻠﺒﺎن NPAS 13
در ﺳﺎﻋﺎت  06:12- 7:35و  09:43-11:08و  14:07- 12:23در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5ﺑﺮای ﻣﺪت  12ﺳﺎل در ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻮده و ﺷﻤﺎری از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ را در ﻧﺒﺮدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل  2015ارﺗﺶ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ﺑﻪ  NPASﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .او ﺑﺮای ﺳﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ  Grenfell Towerﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .در طﯽ اوﻟﯿﻦ ﭘﺮواز ،او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺧﺒﺮدھﯽ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﺪ ﻣﻄﻠﻊ
ﺑﻮد ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ آن در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﺒﻮد .ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5دود ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻮد ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دﺷﻮار ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﺑﻐﯿﯿﺮ از ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
دود رد ﻣﯽ ﺷﺪ ،او از دود اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ،اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و او در ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ ﺑﺎﻻ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .در طﯽ اﻋﺰام
اول ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز در ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ 400 ،ﻓﻮت ،و ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود  250ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ) 820ﻓﻮت( داﺷﺖ.
اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روی ﻣﺮدی ﺑﻮد ﮐﻪ درﺣﺪود طﺒﻘﻪ 7م ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﻗﺎدر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ او ﺑﺮای
 LFBﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻌﺪا ﻧﺠﺎت داده ﺷﺪ .ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت دوم و ﺳﻮم ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود
 245ﻣﺘﺮ ) 800ﻓﻮت( و ﻓﺎﺻﻠﻪ  700ﻣﺘﺮ ) 2300ﻓﻮت( از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﭘﺮواز در ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  5ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﯿﻄﻪ اﺧﺘﯿﺎرات و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
s94
ﻣﮫﺎراﺗﮫﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻮد.

7.9

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  6ﺧﻠﺒﺎن NPAS 16
در ﺳﺎﻋﺖ  08:36-07:35در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  6ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ھﻔﺖ ﺳﺎل ﺧﻠﺒﺎن ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﻗﺒﻞ از آن ﻣﮫﻨﺪس ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را
ﭘﺮواز داده و در زﻣﺎن آﻣﻮزش ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺎﻟﺪار را در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺷﻤﺎری از وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  ،اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎطﻖ درﮔﯿﺮ در اطﺮاف دﻧﯿﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در زﻣﺎن ﭘﺮواز ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی آﭘﺎﭼﯽ ،ﺧﻠﺒﺎن
ﺷﻤﺎره  6ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب او ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﺮا دادﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﻪ ھﺪف اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﮐﺜﺮ از دورﺑﯿﻦ ﻣﺘﺤﺒﺮ ﺷﻮد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  6در ﺳﺎل  2015ﺑﻪ  NPASﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪ .در  Grenfell Towerاو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  213ﻣﺘﺮ و  610ﻣﺘﺮ ) 700ﻓﻮت و  2000ﻓﻮت( ﭘﺮواز داده اﺳﺖ،
وﻟﯽ در طﯽ اﻋﺰام ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﺣﺪود  460ﻣﺘﺮ ) 1500ﻓﻮت( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ را ﺑﺮای
دورﺑﯿﻦ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ آورده و ﺳﻄﺢ ﺳﺮ و ﺻﺪا را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﺑﻮدد ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ .او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ
زﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺣﺪود ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ) 3280ﻓﻮت( دورﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  6از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺎن
s86
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و از روی آن ﭘﺮواز ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ از ﺣﺮارت ،دود و آورا دوری ﮐﻨﺪ.

7.10

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  7ﺧﻠﺒﺎن NPAS 64
در ﺳﺎﻋﺖ  09:44 -08:31و  11:09-12:24در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  ،7از ﺳﺎل  1984ﺗﺎ  2002ﺧﻠﺒﺎن ارﺗﺶ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻮده و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﻣﺘﻌﺪد را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ
دﻧﯿﺎ ﭘﺮواز داده اﺳﺖ .در ﺳﺎل  2002او ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  7ﺧﻠﺒﺎن آﻣﻮرﺷﯽ ﺑﻮده و
ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن دﯾﮕﺮ  NPASرا ﺗﻌﻠﯿﻢ داده و آﻧﮫﺎ را ﺗﺴﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ آﻣﻮزش
ﻣﯽ دھﺪ .ﺗﺠﺎرب ﭘﺮواز او ﺑﯿﺶ از  6000ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  7در طﯽ دو ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ  Grenfell Towerﭘﺮواز
ﻧﻤﻮد .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﺑﺎر اول ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو ﻣﺎﯾﻠﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺼﻮرھﻮاﯾﯽ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد اطﻼع داﺷﺖ .در زﻣﺎن ھﺮ دو اﻋﺰام ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  7ﺑﺎ ﻣﺪار زدن در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮواز ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ھﺎی ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او در ارﺗﻔﺎع  1000 - 800ﻓﻮت و در ﻓﺎﺻﻞ  2/1ﺗﺎ  1ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ )3280- 1640
ﻓﻮت( از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮواز ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮدن در ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ و ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮد و دورﺑﯿﻦ در

ﻓﮫﺮﺳﺖ

30

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﻓﺎﺻﻠﻪ ای دورﺗﺮ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮫﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .او در داﺧﻞ دود ﭘﺮواز ﻧﮑﺮد و از دود و ذرات ﻣﻌﻠﻖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
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ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﻣﻮﺗﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
7.11

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  8ﺧﻠﺒﺎن NPAS 51
در ﺳﺎﻋﺖ  15:24-14:08در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  8ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را در ارﺗﻔﺎع ھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ زاوﯾﻪ را ﺑﺮای وﯾﺪﯾﻮ
داوﻧﻠﯿﻨﮏ و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده  LFBﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ارﺗﻔﺎع  1000ﻓﻮت ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .او ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﯿﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت  1000ﻓﻮت و  1500ﻓﻮت ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دورﺑﯿﻦ در ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود  1500ﻓﻮت ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
او ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ او از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد .ﺑﺎ اطﻼع
از اﯾﻨﮑﻪ دود از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  8در ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻﺗﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﻣﺪار زده و ﺑﺎﻻﺗﺮ از دود در ان ﺟﮫﺖ ﭘﺮواز ﻧﻤﻮد .دود ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ او و ﺧﺪﻣﻪ
s95
او ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ورود آن ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ.

7.12

ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  9ﺧﻠﺒﺎن NPAS 44
در ﺳﺎﻋﺖ  16:05-15:50در Grenfell Tower
ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  16 ، 9ﺳﺎل را در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺴﺲ و ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ،و ﺑﻪ ﻣﻨﺎطﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻧﯿﺎ
ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﯿﺮوی ھﻮاﯾﯽ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،او ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻪ ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﺒﺎن ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﮐﺸﻮر
ھﻠﻨﺪ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده و در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  NPASﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  9در ﭘﺮواز ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ EC145
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ دارد .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  9اظﮫﺎرﻣﯽ دارد ﮐﻪ او در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺎی  EC145و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺣﺘﯿﺎط در ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل دود و ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻊ اﺳﺖ .ﺧﻠﺒﺎن ﺷﻤﺎره  9ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ " Grenfell Towerدر ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ و
s284
دود ﮐﺮدن ﺑﻮد" و آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن  15دﻗﯿﻘﻪ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮدﻧﺪ.

8
8.1

ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان  -ﮔﻮاھﯽ اﻓﺮاد ﻣﺪﺑﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ

8.1.1

ﻋﻤﻠﯿﺎت  Northleighدﮐﺘﺮ  RH Markiewiczاز طﺮف آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن دﻓﺎﻋﯽ ) (DTSLرا ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺤﻠﯿﻼت و ﺑﺮرﺳﯽ
ھﺎ و ﻓﺮاھﻢ آوری ﮔﺰارﺷﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺛﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺣﺎدﺛﻪ Grenfell
 Towerﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎﺷﺖ .دﮐﺘﺮ  Markiewiczﺷﺨﺺ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺗﺨﺼﺺ دارد و ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ  Grenfell Towerﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ  18ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2018ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺶ
ﮔﺰارﺷﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و ﮔﺰارش ﻧﮫﺎﯾﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ  5اﮐﺘﺒﺮ  2018ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ 157 .آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺟﻨﺒﻪ ھﺎی ﮔﺰارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاھﻢ ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ،ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت در
ﻣﻮرد ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8.2

اﺻﻮل ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان

8.2.1

ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎری از ﺟﺮﯾﺎن ھﺎی ھﻮاﯾﯽ رو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ )ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه( و رو ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ )ﺟﺮﯾﺎن
ﺟﺎﻧﺒﯽ( ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻗﻮی در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﮐﻪ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮی را ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ
ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور اﺳﺖ ،ھﻮا ازطﺮف ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و از ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی
ﭼﺮﺧﺎن رد ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﯿﻐﻪ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن ،ھﻮا ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪه و ﺷﺘﺎب ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻗﺪرت آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻪ اوج ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ) .ﻧﻤﻮدار  16از ﮔﺰارش(

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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8.2.2

ﻧﻤﻮدار  :16ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ روﻧﺪه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

8.2.3

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدی ﻓﺮود ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻗﺪرت ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه و ﺟﮫﺖ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺪرت ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار .(17

8.2.4

اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻠﻖ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ،ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن دﻧﺒﺎﻟﻪ ای را در ﭘﺸﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .زاوﯾﻪ اﯾﻦ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺳﺮﻋﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮا در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺛﺮات ﺑﺎد دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ﮔﺮدان را از زﯾﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ دور ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار((18

8.2.5

ﻧﻤﻮدار  :17ﺑﺎ ﻧﺰول ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه و ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﻧﻤﻮدار  :20ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﻧﻤﻮدار  :621ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دﻧﺒﺎﻟﻪ در طﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻮدار  :22ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﻧﻤﻮدار  :623ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دﻧﺒﺎﻟﻪ در طﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

ﻧﻤﻮدار  :624ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دﻧﺒﺎﻟﻪ در طﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺖن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه
ﺳﯾﺎ
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻮدار 25ﻓ:ﮫﺮﺟﺮ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
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8.2.6

ﻧﻤﻮدار  :18ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن دﻧﺒﺎﻟﻪ در طﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮ

8.2.7

ﻗﻮت ﺟﺮﯾﺎن رو ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی
ﮔﺮدان ﺑﺮﺳﺪ ،ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ در  Grenfell Towerﺣﻀﻮر داﺷﺖ  11ﻣﺘﺮ ﺑﻮد
) .(BPAS44- EC145C2ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ EC145 ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از  33ﻣﺘﺮ ) 108ﻓﻮت( در
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺛﺮی ﺑﺮ روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﯾﻦ رﻗﻤﯽ ﻣﺤﺎﻗﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( .ﺗﻨﮫﺎ دو ﻣﻮرد اﻋﺰاﻣﯽ از
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  EC145 (NPAS44ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:44ﺻﺒﺢ و  3:50ﺑﻌﺪ از ظﮫﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮﻧﺪ.

8.2.8

اﻋﺰام ھﺎی دﮔﯿﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  EC135ای ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن آن ﮐﻤﺘﺮ از  10.2ﻣﺘﺮ ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ EC135 ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از  31ﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺛﺮی ﺑﺮ
روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

8.2.9

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ  Ecureuil II AS3552Fﮐﻪ ﻗﻄﺮﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن آن  10.69ﻣﺘﺮﺑﻮد ،ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از  32ﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﺗﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد اﺛﺮی ﺑﺮ روی آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

8.2.10

ﺟﺮﯾﺎن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺷﯽ ای ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺮی ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ روی آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

8.3

ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ

8.3.1

ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ داده ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در رادار از ھﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﮐﻪ از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﻠﯽ ) (NTASﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .داده ھﺎی ھﺮ ھﺸﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﮐﻪ در ﺣﺎدﺛﻪ  Grenfell Towerﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ )ﺷﺶ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASو
دو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ( ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻮﺿﻊ و ارﺗﻔﺎع ھﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  Grenfell Towerﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن  00:30ﺗﺎ
 16:00در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ  2017ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ )ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:44ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
رﺳﯿﺪ( .ھﻮای ﻣﺤﯿﻂ )دﻣﺎ ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و ﻣﺴﯿﺮ آن( ﻧﻮع ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ و وزن آﻧﺎن و ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی اطﺮاف دﯾﮕﺮ در طﯽ
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

8.3.2

ﭼﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع  Grenfell Towerﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ  11ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎ
ﻗﺮار دارد  67.3ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻨﺎن ﺣﺪودا  78ﻣﺘﺮ ) 257ﻓﻮت( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻗﺮار دارد .ﺑﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ﻋﻤﻮدی ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ) 33ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﺋﯿﻦ روﻧﺪه
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﮔﺴﺮﺗﺶ آﺗﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺪود  111ﻣﺘﺮ ) 365ﻓﻮت( ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

8.3.3

دﮐﺘﺮ  Markeiwiczﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭘﺮوازی ﮐﻪ زﯾﺮ  400ﻓﻮت )ﺣﺪود  122ﻣﺘﺮ( ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ،ﻣﺤﺪوده  100ﻓﻮت ) 30.48ﻣﺘﺮ(
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ﻧﯿﺰ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،رﻗﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ دﯾﮕﺮ 500ﻓﻮت ) 152.4ﻣﺘﺮ( ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.
8.3.4

ﻣﺤﺪودی اﻓﻘﯽ  27ﻣﺘﺮ ) 88.58ﻓﻮت( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺗﺤﻠﯿﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪ.

8.4

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

8.4.1

ﯾﺎﻓﺘﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ھﺸﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  3زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ھﯿﭻ زﻣﺎن
ھﺸﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ  Grenfell Towerﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﺪﻣﻪ وارد ﺷﻮد .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎدر ﻣﺴﺎﻓﺖ اﻓﻘﯽ اﻣﻦ و ﯾﺎ ارﺗﻔﺎﻋﯽ اﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ھﺮدو اﯾﻦ
داده ھﺎی رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎد و اﺛﺮات آن ﺑﺮروی دﻧﺒﺎﻟﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺮﺧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ اطﺮاف ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد و ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﺑﻠﻨﺪ اطﺮاف ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﺮ روی ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎ ﭼﺮﺧﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

8.4.2

ﺟﺪول :3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎس

ﻣﺪل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ

ﺛﺒﺖ

NPAS44

EC145 C2

G-DCPB

ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع
)ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﻣﺘﺮ(

ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ )ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ(

)زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻓﻘﯽ 191
ﻣ ﺘ ﺮ ﻓ ﺎ ﺻ ﻠ ﻪ د اﺷ ﺖ (

97

136

NPAS13

+EC135 T2

G-POLF

132

41

) زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  750ﻣﺘﺮ
از ﻧ ﻈ ﺮ اﻓ ﻘ ﯽ ﻓ ﺎ ﺻ ﻠ ﻪ د اﺷ ﺖ (

) ز ﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﭘﺎﺋﯿ ﻦ ﺗﺮ از
ارﺗﻔﺎغ  285ﻣﺘﺮ ﻧﺒﻮد(

NPAS64

+EC135 P2

G-EMID

164

) ز ﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﭘﺎﺋﯿ ﻦ ﺗﺮ از
ارﺗﻔﺎغ  235ﻣﺘﺮ ﻧﺒﻮد(

NPAS16

+EC135 P2

G-TVHB

157

67

NPAS51

+EC135 T2

G-POLF

237

) ز ﻣ ﺎﻧ ﯽ ﮐ ﻪ ﭘﺎﺋﯿ ﻦ ﺗﺮ از
ارﺗﻔﺎع  328ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ
 13:28ﻧﺒﻮد(

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم )رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ(

AS355 F2
Ecureuil II

G-TVHD

235

258

ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم )رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ(

AS355 F2
Ecureuil II

G-UKTV

174

220

75

26

8.4.3

9
9.1

ﻣﮫﻨﺪس و ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻮادث ھﻮاﯾﯽ )(AAIBﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای اﯾﺠﺎر ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭼﺮﺧﺎن را در ﺗﺎرﯾﺦ  5ﺟﻮﻻی  2019ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﻤﻮد .ھﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺰارش ﺑﻮد ﺗﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ان ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت  Northleighﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
176
ﻣﮫﻨﺪس در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﺎت آﻗﺎی  Marikiewiczو ﮔﺰارش ﺑﺮای اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ.
ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره  ،999ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
اﭘﺮاﺗﻮر اورژاﻧﺲ  BTﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر  BTﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ را ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﻧﯿﺎز دارد از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ از زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ اورژاﻧﺲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ
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"ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﺎدل  "BTﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ
ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺸﻮد ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﯿﺎن ﺷﻮد ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ
272
ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﻧﯿﺎز دارد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ،ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
9.2

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  Grenfell Towerدر طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺑﺨﺶ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﻔﺼﻞ در ﻗﺴﻤﺖ  10اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اظﮫﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎن دھﻨﺪن دﺳﺘﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ .در ﻣﺮاﺣﻞ
ﺑﻌﺪی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎم ﻧﺮﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ھﯿﭽﮑﺲ از ﺑﺎم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺸﺪ.
اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﺎم در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ طﻮر اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎن دادن دﺳﺘﮫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮده
اﻧﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ .درﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺐ  LFBﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از ﺗﻤﺎس ھﺎ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ
ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎری از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺠﺎت اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ) Essex, Kentوﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ(
ھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻤﺎس ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

9.3

ﺳﺎﻋﺎت دﻗﯿﻖ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ  999ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ،ﮐﺎری ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل  BTﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮﺗﯽ ﻣﺘﻔﺎوت زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮوﺳﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در ﮐﺎر ﺟﻤﻊ آوری داده ھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﻮارد آﻧﮫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﺒﻮر از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTاﻗﺪام ﺑﻪ وﺻﻞ آن ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺑﺎ آن ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮔﺰاش ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام ﯾﮏ از
داده ھﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ ﺑﺮای ارﺟﺎع ﺑﻪ زﻣﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻗﺾ و ﺷﻔﺎف ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در زﻣﺎن ھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،زﻣﺎن
ارﺟﺎع ﺷﺪه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTوﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داده
ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﺎﺳﺦ دھﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﺖ ﺛﺒﺖ
ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎن ھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺧﺎص در ﮔﺰارش ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻔﮫﻮم آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺰارش ھﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻣﺮاﺟﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

10

ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ Tower

 Grenfellدر طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی

10.1

ﻣﻘﺪﻣﻪ

10.1.1

ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی در ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﺮا در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻼت ﺣﺎﺻﻠﻪ در درﺟﻪ اول از ﺷﻮاھﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه از ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
 999وﮔﻮاھﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ از آﺗﺶ ﺳﻮزی و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده اﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﻘﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺒﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻗﺒﻼ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻌﻼم ،ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﯿﻖ
ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﯿﻊ ﺗﺮی از ﺷﻮاھﺪی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮﺟﻮد ھﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ .ھﺪف از
اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﮑﺮارآن ﮐﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ ﺑﺮای در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارﺟﺎع ﺧﺎص ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀﯽ از ﺟﺰﺋﯿﺎت از آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻧﮫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎوت ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﮫﻢ اﺳﺖ
ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﺷﻮاھﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﻓﺮار از آﻧﺠﺎ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺗﻘﻠﯽ ﺷﻮد .ھﺮ طﺒﻘﻪ  Grenfell Towerﮔﺮداﻧﻪ ای ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ
ﺷﻮد و از ﺑﺎﻻ ،طﺒﻘﻪ 23م ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد.

10.2

طﺒﻘﻪ  23م

ﻓﮫﺮﺳﺖ

35

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.2.1

10.2.2
10.2.2.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ در  Grenfell Towerآﻏﺎز ﺷﺪ ،در طﺒﻖ -23م و در ﺷﺶ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  13ﻧﻔﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ 13
ﻧﻔﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و  16ﻧﻔﺮ از طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،و در
ﻣﺠﻤﻮع ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ در طﺒﻖ -23م ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ  29ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ .از ﺑﯿﻦ اﯾﻦ  29ﻧﻔﺮ ،دو ﻧﻔﺮ از طﺮﯾﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ در زﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮدﯾﺪن
و ﯾﺎ اﻓﺘﺎدن از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ دادﻧﺪ و  24ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در آن طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 205
ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﺪا )ﮐﻪ ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ( ،ھﻤﺴﺮ او ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا و ﭘﺴﺮ اﯾﺸﺎن
ﺷﮑﯿﺐ .ﻓﻮﻟﻮرا و ﺷﮑﯿﺐ از ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف اﯾﺸﺎن ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای
ﺗﻔﮫﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ درطﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺪا ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻧﺪا در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ اﯾﺸﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﻧﺎم

ﺳﻦ

ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﻧﺪا

57

اﺻﻼح اﻟﻘﻮاری

64

ﻣﺎرﯾﻢ اﻟﻘﻮاری

27

ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ

65

ﻓﺎطﻤﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ

59

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  /ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،205طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،196طﺒﻘﻪ -22
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،196طﺒﻘﻪ -22
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،151طﺒﻘﻪ -18
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،151طﺒﻘﻪ -18
م

ﻓﻮت ﮐﺮد
ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 205
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 205
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 205
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 205

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  5ﻣﺎه ﻣﺎرچ  2019ﺷﮑﯿﺐ ﻧﺪا ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮھﺎد ﻧﺪا و ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﯿﻼ ﻧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .در ﮔﺰارش
ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ  Grenfell Towerﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺷﺎن ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ 222-225.در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی ،ﻧﺎم ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا در
اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ  GTIﻓﻠﻮرا ﻧﺪا اﺳﺖ.
10.2.2.2

ﺷﮑﯿﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ و ھﻤﺮاه ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﺑﻮد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد .او ﺑﻪ راھﺮو
رﻓﺖ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ را ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ:
"ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﺮ و ﺳﺪای زﯾﺎدی ﮐﻪ از طﺒﻘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
آﻣﺪﻧﺪ را ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﻣﺮدم ﺑﺮ در ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ،ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻮد و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ...ﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ھﯿﺎھﻮی ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ آﺗﺸﯽ را در ﺟﺎﯾﯽ روﯾﺖ ﻧﮑﺮدﯾﻢ ،ﻣﺎدر ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻮر آﺗﺶ را ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎری را ﮐﻪ در ھﻮا ﻣﻌﻠﻖ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ھﯿﭻ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ھﯿﺎھﻮﯾﯽ ﮐﻪ در
طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﯾﻢ ...ﻣﺎ ﺑﻪ راه ﭘﻠﻪ رﺳﯿﺪﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ
ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﮐﺮه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺸﯽ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺖ ،راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ
ھﻤﮕﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ داد ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ھﻤﮕﯽ
آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ...
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﺳﯿﺪﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻓﺮاد
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎر اﺻﻠﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ وﻟﯽ اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺸﯽ در ﯾﮑﯽ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی زﯾﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻣﮑﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر
S146
ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ در داﺧﻞ ﺷﺶ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ".

ﻓﮫﺮﺳﺖ

36

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

درزﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﯿﺐ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد:
"ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﻤﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،اﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢs146"...

آﺗﺶ ﺳﺮاﻧﺠﺎم وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ ﺷﺪ:
"ﻣﺎ ھﺮاس زده ﺑﻮدﯾﻢ و ﺑﻪ در اطﺮاف آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ دوﯾﺪﯾﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ
ﺑﻮدﯾﻢ .ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد آﺗﺶ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪs146"...
10.2.2.3

ﻓﻮﻟﻮرا ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ اطﻼع داد .ھﺮ ﺳﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در طﺒﻘﺎت دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﺗﺸﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اطﻼع ﻣﯽ داد s81,s291.ﻓﻮﻟﻮرا اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ:
" زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮدم و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،ﺣﺪود ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ را در راھﺮو دﯾﺪم .آﻧﮫﺎ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺑﺮ روی درھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و داد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺗﺎ در را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در
طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رخ داده ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن ﭼﮫﻞ ﻧﻔﺮ ﻣﻦ دو ﺧﺎﻧﻢ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺧﺎﻧﻢ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮ 27
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺼﺮی ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدرش ﺑﻮد را دﯾﺪم ،از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﻧﮫﺎ ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻦ آﻣﺪﻧﺪ...
ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راھﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و درﯾﭽﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎم
ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ...ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ دوﺳﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ...اﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ دھﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
S81
طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﮐﺴﯽ در آﻧﭽﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد".

ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﭘﻨﺎه ﺟﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﻮﻟﻮرا ﮔﻔﺖ:
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد در ﺣﺎل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﻪ آﻧﮫﺎ اﻣﯿﺪ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ
S81
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ".
10.2.2.4

ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻮﻟﻮرا و ﺷﯿﮑﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻮﻟﻮرا ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورد:

" ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺴﺮم ﺧﺎرج ﺷﺪم و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ طﻮر ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ و در دﻗﯿﻘﻪ آﺧﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ راھﺮو
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد و ﻣﻦ از ﺷﻮھﺮم ھﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ در ﺟﻠﻮ را ﺑﺎز ﮐﺮد ،ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪم ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راھﺮو ﺑﺎ دود ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻦ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮدم ...آﺧﺮﯾﻦ
ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ از دھﺎن ﺷﻮھﺮم ﺷﻨﯿﺪم اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﻗﻄﻌﻪ ھﺎ ﻟﺒﺎس را ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
S81
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد  ...و ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ".
10.2.2.5

ﺑﺪن ﻣﺤﻤﺪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او ﭘﺮﯾﺪه و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮد و در ﺳﺎﻋﺖ  2:40ﺻﺒﺢ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ ﻓﺮود
s484
آﻣﺪ .ﻣﮑﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ او از آﻧﺠﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.

10.2.2.6

ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮﯾﻖ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻓﻮﻟﻮرا و ﯾﺎ ﺷﯿﮑﺐ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﺸﺪ .ﺷﯿﮑﺐ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف  LFBﺑﺮای ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﮐﻪ از طﺮف اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ اطﻼع
s146
دﯾﮕﺮان ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
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10.2.2.7

اﺻﻼح و ﻣﺎرﯾﻢ اﻟﻘﻮاری
اﺻﻼح و دﺧﺘﺮ او ﻣﺎرﯾﻢ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،196در طﺒﻘﻪ -22م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 205رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﺻﻼح ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺎرﯾﻢ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ LFB
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را
ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺒﺎﺳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻣﺎرﯾﻢ ﺑﻪ  LFBدر ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ )ﺳﺎﻋﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف  LFBﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪﻧﺪ(.
ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺖ  01:29:59ﺻﺒﺢ
" آﺗﺶ در داﺧﺎل ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ  22اﺳﺖ ،ھﻤﻪ در طﺒﻘﻪ  23ھﺴﺘﻨﺪ
اﺗﺶ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﺮار ﮐﺮدﯾﻢ ،اﺗﺶ وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﯾﻢ".
"ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ،درھﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ".

323 241

ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺖ  01:38:15ﺻﺒﺢ
"ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ در طﺒﻘﻪ  23ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ .آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد ،در آﻧﺠﺎ دود ﻧﺒﻮد ،ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب
325 324 244 242
ﺑﻮد وﻟﯽ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ وارد آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻧﺪ".

ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺖ  01:54:22ﺻﺒﺢ
" آﺗﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺪارم ...ﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ".

243

326

10.2.2.8

 - 02:25:38ﺗﻤﺎس ﺑﺎ 999
در طﯽ اﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺎرﯾﻢ ﺑﻪ  ،999او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد
ھﻮا ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﻣﺎدر او ،ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد و ﻣﺎرﯾﻢ ﭘﺲ از آن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻣﺎ از
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ،
"ھﺴﺖ ،ﯾﮑﯽ آﻧﺠﺎﺳﺖ ،اوﮐﯽ ،ﺑﺎﺷﻪ ،آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل اﻣﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﮫﺎ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن
ھﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺎرﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺶ وارد اطﺎق ﺧﻮاب آﻧﮫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎرﯾﻢ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺮون در ورودی ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺗﯿﺮه اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
240و322
ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﺸﻤﮫﺎﯾﺸﺎن در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ.
10.2.2.9

ﭘﺴﺮ اﺻﻼح ،اﺣﻤﺪ اﻟﻘﻮاری ،ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﻢ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ازطﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﻣﺎرﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎرﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ دﯾﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﺣﻤﺪ اظﮫﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﻢ ،ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﺗﺮک ﻣﺤﻞ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪ .ﻣﺎرﯾﻢ ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205رﻓﺘﻨﺪ .اﺣﻤﺪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﻢ از ﺗﺮک ﮐﺮدن اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎدر او ،اﺻﻼح ،ﻣﻌﻠﻮل ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺮﯾﻌﺎ راه رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﺪود ،و ﻣﺎرﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را در آﻧﺠﺎ
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارد .اﺣﻤﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ را در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﻢ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺸﻨﻮد s289,s290.ﻣﺎرﯾﻢ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﺑﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻟﻘﻮاری از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺮد ه ﺑﻮد وﻟﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد
s288
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و در داﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
10.2.2.10

ﺧﻼﺻﻪ
ﻣﺎرﯾﻢ و اﺻﻼح ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼح و ﻣﺎرﯾﻢ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﺸﯽ
ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ،
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .در ھﯿﭻ زﻣﺎن ،از
طﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺸﺪ و ﯾﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﺑﻮد ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪ،
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮔﻮاھﯽ از طﺮف ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آن ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺎرﯾﻢ ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﮔﺰﯾﻨﻪ ای دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﺮار ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،در طﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ان
ﻣﺎرﯾﻢ ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﻤﻮد ،او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی آﺗﺶ ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را از ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدن و
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮار از طﯿﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﻮد.

10.2.2.11

ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ و ﻓﺎطﻤﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ
ﺳﮑﯿﻨﻪ در طﺒﻘﻪ -18م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﻮاھﺮ او ﻓﺎطﻤﻪ ،ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت او اﻣﺪه ﺑﻮد .در طﯽ اﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺮ دو اﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ
ﺑﺎﻻ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺪا و ﺣﺪودا در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺎرﯾﻢ و اﺻﻼح در اﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.2.2.12

ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ راھﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و درﯾﭽﻪ ورود ﺑﻪ ﺑﺎم
ھﻤﯿﺸﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدs81 ...

10.2.2.13

ﺳﻠﻤﺎز ﺳﺎﺗﺮ ،ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺎ ﺑﺮادرزاده ﻓﺎطﻤﻪ و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﻓﺎطﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد:
"ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -18م ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م و
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ،و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻣﺮدی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﮐﻪ ان ﻣﺮد ﻓﺎرﺳﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ اﻣﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ و او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ان ﻣﺮد راھﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪ ﺑﻮد ...او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او و ﺳﮑﯿﻨﻪ،
ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ زﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد )ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا( ،دو ﻣﺮد )ﻣﺤﻤﺪ و ﺷﯿﮑﺐ ﻧﺪا( ،و دو زن دﯾﮕﺮ )اﺻﻼح و ﻣﺎرﯾﻢ
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اﻟﻘﻮاری( در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ".
"ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در راھﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ
ﮐﻪ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در طﺒﻘﺎت زﯾﺮ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺶ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
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ﮐﻪ او و ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺧﻮد در طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻨﺪ".

10.2.2.14

ﺳﻠﻤﺎز ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ در
داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ راھﺮو ﻧﺮوﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺳﻠﻤﺎز اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺑﻪ
اطﻼع ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ رﺳﺎﻧﺪ .ﺷﺮح ﺣﺎل ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ﺳﻠﻤﺎز ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن م دھﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ از ﺳﻠﻤﺎز ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از  LFBدرﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺎﻧﺴﻮر
s170,s292
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

39

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.2.2.15

ﺳﻠﻤﺎز ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد زﯾﺮ را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
"در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻖ ورود آﻧﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ وﻟﯽ ﺑﻪ
ﺧﺎط دارم ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﺮ ﺑﻮد ،ﭼﺮاﮐﻪ ھﻮا ھﻨﻮز ھﻢ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ رﺳﯿﺪ
آﺗﺶ در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﺪف از ﺣﻀﻮر آن ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد ﺑﻮد .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪ و ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ رﺳﯿﺪ
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ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺎطﻤﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و ھﺪف آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﺑﻮد ،ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ آرام ﺑﻤﺎﻧﺪ".
"ﮐﻤﯽ دﯾﺮﺗﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در اطﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﺪف ان ﻧﺠﺎت
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻦ از ﻓﺎطﻤﻪ ﺳﻮال ﮐﺮدم ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﺸﻨﻮد و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪ ﺻﺪای آن ﻧﺒﻮد .ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻠﮑﻮﭘﺘﺮ
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آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻧﺠﺎت دھﺪ".

10.2.2.16

ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺳﮑﯿﻨﻪ ،ﺷﺎھﺮخ آﻗﯿﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از آﺗﺶ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدرﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ دود ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی آﻧﺠﺎ ﺑﻮد و اﺣﺘﻤﺎل ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮﻧﺪﻧﺪ .ﺷﺎھﺮخ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت ﻣﯽ دادﻧﺪ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ادﻋﺎی او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺖ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺎ
ادﻋﺎی ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م آﻣﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ذﮐﺮ ﻧﻤﻮد ،ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺎھﺮخ
s293,
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ آرﺗﺮوز ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی در زاﻧﻮھﺎی ﺧﻮد داﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود.
s294

10.2.2.17

ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -18م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮی ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﯿﺮاﻓﺘﺎده و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ از طﺮف اﻓﺮادی
252 ،248-250
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد در طﺒﻘﻪ -18م  ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود وﯾﺎ اﺗﺶ ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.

10.2.2.18

ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺪا اﺣﻤﺪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،156در طﺒﻘﻪ -18م ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺎھﯿﺪ ﮔﻠﻮﻟﻪ
اﺗﺸﯿﻦ را ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد را روﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮه او ﺑﻪ طﺮف داﺧﻞ ﻣﻨﻔﺠﺮ
ﺷﻮد و آﻧﮫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .در راھﺮو طﺒﻘﻪ -18م ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ
s119,s120
ﻧﺒﻮدﻧﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.

10.2.2.19

ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮی از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن،
ﻣﺮون ﻣﮑﻮﻧﻦ ،ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  163در طﺒﻘﻪ -19م ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﺑﯽ
درﻧﮓ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﻤﻮد .دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ
دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎری از  10ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ را در راھﺮو دﯾﺪﻧﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎد زد و از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و "دود اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻨﻨﺪ" .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮون و دﺧﺘﺮان او ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی راھﺮو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﻣﺮون ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ ،و ھﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ رﻓﺖ دود ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ و ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ ﺷﺪ ،وﻟﯽ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ
s124,s325
رﺳﯿﺪ.

10.2.2.20

ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ
داﺧﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .آﻧﮫﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ از طﺮف  LFBدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽ در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﮕﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺮﯾﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  205ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

40

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺪرﮐﯽ
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت از طﺮف ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﺳﻠﻤﺎز ﺳﺎﺗﺎر اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﻪ
ﻓﺎطﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺳﻠﻤﺎز داده ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
10.2.3

Flat 204

10.2.3.1

آﻗﺎی ھﺸﺎم رﺣﻤﺎن ﺷﺨﺺ  57ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  204ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .ھﺸﺎم ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و در طﯽ
آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ او ﻓﻮت ﻧﻤﻮد .ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  204ﻓﻮت ﻧﮑﺮد .در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی
ھﺸﺎم ﺑﺎ  MPSﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ.

10.2.3.2

ھﺸﺎم ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  01:38:26ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  03:20:18ﺻﺒﺢ ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ LFB
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ 253-256,327-334.ﭘﻨﺞ ﺗﻤﺎس از طﺮﯾﻖ آﻧﺎ ﮐﺮوﯾﺰون ﺑﺎ  LFBاﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ او در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ
ﺳﻮزی ﺑﺎ او در ﺗﻤﺎس ﺑﻮد 257-261.در طﯽ ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ادﻋﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺸﺎم و ﯾﺎ آﻧﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ )ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮد( وﯾﺎ اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ.
در طﯽ ﯾﮑﯽ از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از طﺮف آﻧﺎ ﺑﻪ  ،LFBاو از اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم از
طﺮﯾﻖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ "ﻧﻮﻋﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ" ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .اﭘﺎرﺗﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺪﺑﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﻮده
و ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎل ﺗﻼش ھﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺎره ای ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ 257.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﻪ ھﺎﺷﻢ ﻧﻤﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

10.2.3.3

در طﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ  ،LFBھﺎﺷﻢ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮای
او ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ و ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .در وﺣﻠﻪ اول  LFBﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ ،وﻟﯽ ﭘﺲ از آن اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .در طﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺎ ﺑﺎ LFB
ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اطﻼع داد ﮐﻪ ھﺸﺎم ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺒﻮد.

10.2.3.4

در طﯽ اﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﺸﺎم از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ﺷﻔﯿﮑﺎ راﮔﺎب ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﻔﯿﮑﺎ راﮔﺎب s296و آﻧﺎ ﮐﺮﯾﻮزون s295اظﮫﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎھﺎﯾﺶ داﺷﺖ )ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﯾﺎﺑﺖ( ،دود ﻏﻠﯿﻆ و اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از
طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ داﺷﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد.

10.2.3.5

ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﺸﺎم در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درراه رﻓﺘﻦ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﯾﺪ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ،در اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺧﻮد را از آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺶ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﻠﯿﺲ ،ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﺎﺷﻢ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎﺗﯽ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن ﮐﻪ ھﺸﺎم ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ھﺸﺎم از اﭘﺮاﺗﻮر  LFBدر ﻣﻮرد "ﻧﻮﻋﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ" ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﻗﺴﻤﺖ
ﺑﺎﻻ ﻧﺠﺎت دھﺪ ،ﺳﻮال ﻧﻤﻮد ،دﻟﯿﻞ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎور اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﺎﺗﯽ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ
ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن  MPSو ھﺸﺎم و ﯾﺎ دﺧﺘﺮ او ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.2.4

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203

10.2.4.1

اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺿﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203راﻧﯿﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ  31ﺳﺎﻟﻪ و دو دﺧﺘﺮ او ﻓﺘﺤﯿﺎ ﺣﺴﻦ و ﺣﺎﻧﯿﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ )ﺷﻮھﺮ راﻧﯿﺎ در آﻧﺠﺎ
ﻧﺒﻮد  .( s335در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،206و در ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ زﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز،
ﮐﻪ از طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮی ،ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ و اﯾﺴﺮا ،در ھﻤﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻮﻓﺮاس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد ،ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

41

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﻧﺎم

10.2.4.2

ﺳﻦ

راﻧﯿﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ

31

ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ ﺣﺴﻦ

4

ﺣﺎﻧﯿﺎ ﺣﺴﻦ

3

ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز

57

ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ اﺣﻤﺪ اﻟﺴﺎﻧﻮﺳﯽ

77

اﯾﺴﺮا اﺑﺮاھﯿﻢ

33

آﺑﺮوﻓﺮاس ا اﺑﺮاھﯿﻢ

39

راﻧﯿﺎ ،ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ و ﺣﺎﻧﯿﺎ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  /ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،203طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،203طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،203طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،161طﺒﻘﻪ -19
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،206طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،206طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،206طﺒﻘﻪ -23
م

ﻓﻮت ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 203
ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ راﻧﯿﺎ و ﯾﺎ دﺧﺘﺮان او در طﯽ ﻣﺪت آﺗﺶ ﺳﻮزی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .راﻧﯿﺎ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ )وﻟﯽ ﺗﻠﻔﻦ او از طﺮﯾﻖ اﯾﺴﺮا اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  LFBاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد( .راﻧﯿﺎ در طﯽ
ﻣﺪت اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد از طﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
 6:33دﻗﯿﻘﻪ ای ﺑﺮروی ﻓﯿﺲ ﺑﻮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ وﯾﺪﯾﻮ راﻧﯿﺎ در ورودی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و در راھﺮوﯾﯽ ﮐﻪ از دود ﭘﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ .ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ داده و وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺴﺮا و اﺑﻮﻓﺮاس ﻧﯿﺰ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ھﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﺷﺨﺺ )درﻗﺴﻤﺖ  1ﮔﺰارش  GTIﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺑﻮﻓﺮاس اﺑﺮاھﯿﻢ اﺳﺖ( )(para.11.31 223ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در را
s335
ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ دود وارد ﻧﺸﻮد.
10.2.4.3

راﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد ،ﺳﯿﺪه اﺑﺮاھﯿﻢ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ راﻧﯿﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
او آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد و او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﻮد s299,s335.دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺪه ،آﯾﺸﻪ ،ﺑﺎ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻪ او ھﻨﻮز ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد 335.اﯾﻦ ﺗﻤﺎس در ﺣﺪود  1:57ﺻﺒﺢ ﺑﻪ LFB
وﺻﻞ ﺷﺪ .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﻧﺠﺎت ﺑﺮ روی ﺑﺎم ﻧﺸﺪ .ﺳﯿﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺖ و در
اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻮارد زﯾﺮ راﺑﻪ ﺑﻪ  GTIاظﮫﺎر داﺷﺖ،
" ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮاده ام ﻣﺘﻮﭼﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارد ...ﺑﺎ راﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻣﺎﻣﺘﻮﭼﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪه و از آن دور ﻣﯽ ﺷﺪs335...

ﺳﯿﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ راﻧﯿﺎ ﺗﻼش ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺦ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد،

"ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎﻋﺖ  03:00ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪم ﺑﺎ راﻧﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ،او ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﻦ ھﻢ ﺑﺎ او ﮔﺮﯾﻪ
ﻣﯽ ﮐﺮدم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ
S299
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم".
10.2.4.4

ﺳﯿﺪه ﭼﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد راﻧﯿﺎ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ،ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ .راﻧﯿﺎ ﻗﺒﺎل ﺑﻪ ﺳﯿﺪه ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ آﺳﺎﻧﺴﻮرھﺎ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﮫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﺮﻧﺪ ،ﺣﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺜﻪ ﺧﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻧﺒﻮد و راﻧﯿﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﭽﻪ
s335
ھﺎی ﺧﻮد را از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺒﺮد.
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10.2.4.5

راﻧﯿﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺮه ﻣﺤﻤﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ) 25طﺒﻘﻪ -5م( در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻨﯿﺰه ﻗﺒﻼ
ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮد .ﻣﻨﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورد:

" ﻣﻦ ﺑﺎ راﻧﯿﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻢ ...ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺳﻤﯿﺮا )دوﺳﺘﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﺰدﯾﮏ( ﻣﯽ
رﻓﺘﻢ و او ﺑﺎﯾﺪﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد و دود ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد ﺑﻮد.
راﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
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ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ".
"ﻣﻦ ﻣﺘﺪاوﻣﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ " ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ".ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ او اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮک
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ داد .او ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔﺖ " ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ ام و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻤﺎﻧﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﺷﻮم ".او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ در ﺑﺎم ﻗﻔﻞ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ...ﻣﻦ
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اداﻣﻪ دادم " راﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ .ﺑﯿﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ".
" اﮔﺮ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ او ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ آن ﺑﺎورم ﮐﻪ در اﻧﻤﻮﻗﻊ
او ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او زﻧﺪه از
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آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﻣﺪ".
10.2.4.6

ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ ،اﯾﺴﺮا و اﺑﻮﻓﺮاس
در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺑﻮﻓﺮاس ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد )ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ و اﯾﺴﺮا ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ( را در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎن ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره
 ،206در طﺒﻘﻪ -23م ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد .آﻧﮫﺎ در زﻣﺎﻧﯽ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203در ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ ﻧﻘﻞ
ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ و اﺑﻮﻓﺮاس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﯾﺴﺮا ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  2:03و  2:44ﭼﮫﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
در ﺳﻪ ﺗﻤﺎس وﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،اﯾﺴﺮا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺞ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ و دو
ﮐﻮدک در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از دود ﺑﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﺴﺮا ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺠﺎور
اﺳﺖ )ظﺎھﺮا ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ( .ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در راه ﻓﺮاھﻢ آوری
ﮐﻤﮏ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ دود را از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ و اﯾﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن اﺳﺖ ،از
262-265,268-271
اﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺷﻌﻠﻪ ای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

10.2.4.7

ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻌﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ ،اﯾﺴﺮا و اﺑﻮﻓﺮاس در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﭼﮑﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻨﮫﺎ اﺷﺎره
ای ﮐﻮﭼﮏ از طﺮف ﺷﮑﯿﺐ ﻧﺪا ،ﮐﻪ اظﮫﺎر داﺷﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،ﺑﻪ راھﺮو رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺮا
را دﯾﺪ ﮐﻪ از ﯾﮏ طﺮف ﺑﻪ طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ دوﯾﺪ و در ﻣﻮرد ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدs146.

10.2.4.8

در زﻣﺎﻧﯽ اﺑﻮﻓﺮاس ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ روﯾﺖ ﺷﺪ و او از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮده و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ
ﻣﺮده اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺤﻞ دﻗﯿﻖ طﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ او از آﻧﺠﺎ ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،وﻟﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ از
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ s303.ﺳﺎﻋﺖ دﻗﯿﻘﯽ ﮐﻪ او از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﮔﺰارش GTI
اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  3:39و  4:06ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎی اﻓﺴﺮ  ،LFBﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ
224
 AC Roeﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

10.2.4.9

ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز
ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز 57 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺪﺑﻮرا ﻟﻤﭙﺮل را در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  ،161درطﺒﻘﻪ -19م ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﺮ دو اﯾﺸﺎن در طﯽ ﻣﺪت
زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮﻗﻌﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ .دﺑﻮرا ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201رﻓﺖ وﻟﯽ
ﮔﺮی ﺑﻪ دﯾﮕﺮان در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه از طﺮف راﻧﯿﺎ ،ﻟﺤﻈﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮی از راھﺮوی ﻣﻤﻠﻮ
از دود ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او وارد ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ.
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10.2.4.10

ﮔﺮی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ دﺑﻮرا در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:41ﺻﺒﺢ از
طﺮف اداره اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ،ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن  40دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در
طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،دﺑﻮرا اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺮود و ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﺑﺎﻻ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ او و ﮔﺮی ﺑﺮای ﻓﺮار از اﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ.
266و274
در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.2.4.11

ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ  19زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد اﺗﺶ ﺳﻮزی
اطﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده و وارد راھﺮو طﺒﻘﻪ -19م ﺷﺪ و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود .آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ و ﺗﯿﺮه رﻧﮓ
ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ او دﺑﻮرا و ﮔﺮی را دﯾﺪ .دﺑﻮرا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود از طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ در طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .ﻓﺎدوﻣﻮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ،
" ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺗﺶ ﺳﻮزی در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺗﺶ
ﺑﯽ ﻣﻔﮫﻮم ﺑﻮد .ﻣﻦ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدم دﺑﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﭽﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮔﻮش دھﻢ ...ﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﺑﺮوم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ اطﻼع داﺷﺖ .ﻣﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او ﻣﯽ
S104,S287
ﮔﻔﺖ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم".
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺷﻮاھﺪ دو ھﺠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﻧﺎم ﻓﺎدوﻣﻮ را ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ Faoumo ،و  Fadoumoو دوﻣﯿﻦ طﺮﯾﻖ ھﺠﯽ اﯾﻦ ﻧﺎم در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ
ای ﮐﻪ ﺑﺮای  (GTI (S287و در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﮔﺰارش  GTIﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

10.2.4.12

ﭘﺲ از ان ھﺮ ﺳﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  201رﻓﺘﻨﺪ .ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﺗﺶ
و دود اﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﻓﺎدوﻣﻮ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ،
" ﻣﻦ در ﻣﻮرد آﺗﺸﯽ ﮐﻪ از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪ ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻮد .ﻣﻦ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوم ﺗﺎ از اﺗﺶ دور ﺷﻮم وﻟﯽ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺑﺎ دری ﻓﻠﺰی روﺑﺮو ﺷﺪم ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﺷﺪه
S104
ﺑﻮد ...دود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻢ".

ﻓﺎدوﻣﻮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ طﺮف راھﺮو رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮد .اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده او ،او را
s104,s287
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ.
10.2.4.13

ﺧﻼﺻﻪ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ھﯿﭽﮑﺲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺗﺸﻮﯾﻖ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﻨﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ اظﮫﺎراﺗﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ اﯾﺴﺮا ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﮔﺮی ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮاول ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او و دﺑﻮرا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دودی ﮐﻪ
از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.

10.2.4.14

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ راﻧﯿﺎ و دﺧﺘﺮان او در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود ﻏﻠﯿﻆ از ﻓﺮار آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد و ﻣﺎﻣﻮران
اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
راﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از دو دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﺶ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﮐﺎر دﺷﻮرای ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﻣﺪ ،در ﻣﻮرد اﻗﺪام ﺑﻪ ورود ﺑﻪ دود ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻼﻣﺖ راﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ
را در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺪه ﺑﻪ راﻧﯿﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او در ﺣﺎل اﻗﺪام ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ای از طﺮف ﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را روﯾﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت از طﺮف  MPSو ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﯿﺪه ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ .راﻧﯿﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ
از آن ﺑﺮای ﻣﻨﯿﺮه ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت ﺷﻮد و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راﻧﯿﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ازطﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ راﻧﯿﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،و او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه

ﻓﮫﺮﺳﺖ

44

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﻓﻮق در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺗﺎ ان زﻣﺎن اﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود اﺣﺴﺎس ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ.
10.2.5

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 202

10.2.5.1

آﻗﺎی ﻣﺎرﮐﻮ ﮔﻮﺗﺎردی و ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺴﺎن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  202ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎرﺟﺮی وﯾﺘﺎل و ﭘﺴﺮ او ارﻧﯽ
وﯾﺘﺎل  ،ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  162در طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ،در اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﻮت ﮐﺮﻧﺪ .در
طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﺎ  MPSو ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ،در طﯽ ﻣﺪت اﺗﺶ ﺳﻮزی
ھﺮ دو ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

10.2.5.2

ﻧﺎم

ﺳﻦ

ﻣﺎرﮐﻮ ﮔﻮﺗﺎردی

27

ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺴﺎن

26

ﻣﺎرﺟﻮری وﯾﺘﺎل

68

ارﻧﯽ وﯾﺘﺎل

50

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  /ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،202طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،202طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،162طﺒﻘﻪ -19
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،162طﺒﻘﻪ -19
م

ﻓﻮت ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 202
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 202
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 202
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 202

ﻣﺎرﮐﻮ ﮔﻮﺗﺎردی و ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺗﺮوﯾﺴﺎن
ﻣﺎدر ﮔﻠﻮرﯾﺎ ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻼ دﯾﺴﺎرو ،ﺑﺎ ﮔﻠﻮرﯾﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  1:34ﺻﺒﺢ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او از طﺒﻘﻪ -4م آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﺮای
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ راھﺮو ﺑﺎ دودی ﻏﻠﯿﻆ و ﻋﻤﯿﻖ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎﻧﻮﺋﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد دود ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﻣﺎﻧﻮﺋﻼ ﺑﻪ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ دری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎم وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻔﻞ ﺑﻮد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺻﺪای ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮﻧﺪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻔﺮ
s305, s286
از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ را ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﺟﺮی و ارﻧﯽ وﯾﺘﺎل ﺑﻮدﻧﺪ(.

10.2.5.3

اﻣﺎﻧﻮﺋﻼ در طﯽ ھﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎرﮐﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ s286 .ﻣﺎرﮐﻮ ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ ﮔﻠﻮرﯾﺎ داد و او ﺑﻪ
ﻣﺎدرش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻼ از اﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ
s286
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.

10.2.5.4

در طﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎدرش ،ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﺎزھﻢ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد ﮐﻪ دود و آﺗﺶ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ دام اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،و در آن زﻣﺎن ﺑﻪ
اﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﮔﻔﺖ "ﻣﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ از ﭘﻨﺠﺮه ﻧﯿﺴﺘﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را
ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺒﯿﻨﻢ ".ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪ ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺎدرﺧﻮد اداﻣﻪ داد و ﺑﻌﺪا
s286,s305
ﺗﻤﺎس را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﻮ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

10.2.5.5

ﻣﺎرﮐﻮ ﺑﺎ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺟﺎﻧﯿﻨﻮ ﮔﻮﺗﺎردی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .در طﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﺎوره ،ﻣﺎرﮐﻮ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در
s304
داﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و در اﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد و اﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ.

10.2.5.6

ارﻧﯽ و ﻣﺎرﺟﻮری وﯾﺘﺎل
اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ارﻧﯽ و ﻣﺎرﺟﺮی در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﭼﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در
ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  202رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﻮ و ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ از طﺮﯾﻖ روﯾﺖ ﻋﮑﺲ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ارﻧﯽ وﯾﺘﺎل ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ او در راھﺮو طﺒﻘﻪ -23م ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد s106.ﻣﺎرﺟﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ارﻧﯽ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

45

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ھﺎی اﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺷﮫﺎدت ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ﻓﺎدوﻣﻮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﺟﺮی وارﻧﯽ در زﻣﺮه
s104,287
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺗﺮس دود و آﺗﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ.
10.2.5.7

ﺧﻼﺻﻪ
ﮔﻠﻮرﯾﺎ و ﻣﺎرﮐﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ازﮔﺮﯾﺰ آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮد
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ  999اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از طﺮف
ﺳﺎﮐﻨﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﻣﺎرﺟﺮی و ارﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دود ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﮫﻮد
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﻧﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدرش در ﺳﺎﻋﺖ  1:34ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  202ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺧﺎﻧﻮاده وﯾﺘﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﻮ ،ﮔﻠﻮرﯾﺎ ،ﻣﺎرﺟﺮی و ﯾﺎ ارﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،و
ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی را در ﺑﯿﺮون ﺑﺒﯿﻨﺪ اظﮫﺎراﺗﯽ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت او آﻣﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اودر ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮﻧﺸﺪه
ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ از طﺮﯾﻖ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ارﺗﺒﺎطﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ
ﭘﻠﯿﺲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

10.2.6

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201و راھﺮو

10.2.6.1

راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد 63 ،ﺳﺎﻟﻪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﺳﮓ ﺧﻮد ﻣﺎرﻟﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201در طﺒﻘﻪ -23م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻘﺎﯾﺎی او در اﯾﻦ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی زﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ.

ﻧﺎم

ﺳﻦ

راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد

63

دﺑﻮرا ﻻﻣﭙﺮل

45

ﺟﺴﯿﮑﺎ اورﺑﺎﻧﻮ راﻣﯿﺮز

12

ﺑﺮﮐﺘﯽ ھﺎﻓﺘﻮم

29

ﺑﯿﺮوک ھﺎﻓﺘﻮم

12

ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻧﯽ

61

آﻣﻨﺎ اﯾﺪرﯾﺲ

27

ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آﻣﻨﺎ ،آﻣﺎل اﺣﻤﺪﯾﻦ ،و دﺧﺘﺮ  3ﺳﺎﻟﻪ او
ﺗﻮﮐﻮ ،در طﺒﻘﻪ -10م ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.

ﻧﺎم

10.2.6.2

ﺳﻦ

آﻣﺎل اﺣﻤﺪﯾﻦ

35

آﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮﮐﻮ اﺣﻤﺪﯾﻦ

3

ﻣﺤﻤﺪﻧﻮر ﺗﻮﮐﻮ

44

راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد

ﻓﮫﺮﺳﺖ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  /ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ -23
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،161طﺒﻘﻪ -19
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،176طﺒﻘﻪ -20
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،155طﺒﻘﻪ -18
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،155طﺒﻘﻪ -18
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،154طﺒﻘﻪ -18
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،166طﺒﻘﻪ -18
م
آﻣﺎﯾﺎ در طﺒﻘﻪ -23م ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﻮت ﮐﺮد
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 201
ﺑﺪن ﺷﻮھﺮ آﻣﺎل )ﭘﺪر آﻣﺎﯾﺎ( ،ﻣﺤﺎﻣﻨﺪور

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد  /ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽ ﮐﺮد

ﻓﻮت ﮐﺮد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،166طﺒﻘﻪ -19
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،166طﺒﻘﻪ -19
م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،166طﺒﻘﻪ -19
م

راھﺮو طﺒﻘﻪ -23
م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -23
م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -10
م

46

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

راﯾﻤﻮﻧﺪ در طﯽ ﻣﺪت آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد )ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد -ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف
 10.2.6.10ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ( وﻟﯽ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ
آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﮐﺎت اﺷﺨﺎص در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ )ﺟﺰﺋﯿﺎت در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ( .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﮐﺎت راﯾﻤﻮﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آرﺗﺮوز ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای ھﻤﻪ آﺷﮑﺎر ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮای او
s310
ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.
10.2.6.3

دﺑﻮرا ﻻﻣﭙﺮل
دﺑﻮرا ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺶ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ در ﺳﺎﻋﺖ  1:41ﺻﺒﺢ ،از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و اﯾﻦ
ﺗﻤﺎس  40دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،دﺑﻮرا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ دوﺳﺘﺶ )ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دوﺳﺖ ﮔﺮی ﻣﺎﻧﺪرز ﺑﻮد( ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺑﻮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن
ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از آﺗﺸﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﻣﮑﺮرا
اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از
طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ266.و 274اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺟﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:44ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺷﺮوع
ﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ دﺑﻮرا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در طﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد ،در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪ.
در واﻗﻊ ،در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس دﺑﻮرا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﯽ
ای در را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد.

10.2.6.4

ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ او دﺑﻮرا و ﮔﺮی را در راھﺮو طﺒﻘﻪ -19م دﯾﺪ و دﺑﻮرا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
رﻓﺘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود از طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻄﺮ در
طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮد .ﻓﺎدوﻣﻮ ﻧﯿﺰ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺷﺮاﯾﻂ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ درﺳﺖ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ دود از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف .(10.2.4.11-12

10.2.6.5

ﺟﺴﯿﮑﺎ اورﺑﺎﻧﻮ راﻣﯿﺮز
ﺟﺴﯿﮑﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در طﺒﻘﻪ -20م ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی
اطﻼع ﯾﺎﻓﺖ ،ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،آدرﯾﺎﻧﺎ راﻣﯿﺮز از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از  1:19ﺻﺒﺢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ اﯾﻦ
زﻣﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از  1:29:48ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺟﺴﮑﯿﺎ از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﮐﺘﯽ ھﺎﻓﺘﻮم ،ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ طﺒﻘﻪ -18م ﺑﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺑﻪ آدرﯾﺎﻧﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دو طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﺌﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﭘﺴﺮ او ﺑﯿﺮوک رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ .آدرﯾﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ دوﯾﺪه و از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد و او در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺟﺴﯿﮑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ  10دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از آن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺟﺴﯿﮑﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺟﺴﯿﮑﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ s135,s336.وﻟﯽ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ او در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوﯾﮏ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201در طﺒﻘﻪ -23
م ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .آدرﯾﺎﻧﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ.

10.2.6.6

ﺟﺴﯿﮑﺎ از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201در ﺳﺎﻋﺖ  01:27:50ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .اﯾﻦ
ﺗﻤﺎس ﺣﺪود  55دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از طﺒﻘﻪ -20م ،از ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه
ﺑﻮد و در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد267.و273و 351ﺟﺴﯿﮑﺎ دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ ﺑﻮد اراﺋﻪ ﻧﺪاد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ اطﺎﻗﯽ ﮐﻪ او و دﯾﮕﺮان در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،ادﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.2.6.7

ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک ھﺎﻓﺘﻮم
ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﭘﺴﺮ  12ﺳﺎﻟﻪ او ﺑﯿﺮوک در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،155در طﺒﻘﻪ -18م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮی ﮐﻪ ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ اﻧﯿﻮ،
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،داﺷﺘﻨﺪ .زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺟﺴﯿﮑﺎ از طﺒﻘﻪ
-20م ﺑﻪ ﺑﯿﺮوک و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺟﺴﯿﮑﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:19ﺻﺒﺢ آﻧﺠﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻪ او از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد .در طﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻖ ﭘﺲ از آن ﺑﺮﮐﺘﯽ ،ﺑﯿﺮوک و

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﺟﺴﯿﮑﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده و ھﻤﺮاه ﺑﺎ راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن در
آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ )ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﺑﺎ  999از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201در ﺳﺎﻋﺖ  01:27:50ﺻﺒﺞ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ(.
10.2.6.8

ﯾﮫﻮاﻻﺷﺖ اﻧﯿﻮ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او در ﺳﺎﻋﺖ  1:15ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه و ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮد .او در ﺧﺎرج از
ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮد ﺟﺮﻗﻪ ھﺎ و ﭘﺮﺗﻮی را روﯾﺖ ﻧﻤﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺘﯽ در
ﻣﻮرد آﺗﺶ اطﻼع داد .ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک در ﺳﺎﻋﺖ  1:20دﻗﯿﻘﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﯾﮫﻮاﻻﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر
را اﻧﺠﺎم دھﺪ .او ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﭼﮏ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻪ راھﺮو
رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -18م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت ﺷﻮد .او ھﻤﺮاه ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ اش ﮔﻨﺖ و دوﺳﺖ ﭘﺴﺮ او )در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ او ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺷﻮھﺮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153رﻓﺖ s123.ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪا آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﺴﺎک
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس  5ﺳﺎﻟﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود از ﭘﺎ در آﻣﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی ،10.7.1
 10.7.14 ،10.7.7-9را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ(.

10.2.6.9

ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک در زﻣﺮه ﮔﺮوھﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎدوﻣﻮ ،دﺑﻮرا
و ﮔﺮی ﺑﻪ طﺒﻔﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ s287.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﻧﯿﺰ آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

10.2.6.10

ﺑﯿﺮوک ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺖ  01:32:10ﺻﺒﺢ ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و اﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس او اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و دود زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ
ﺑﻮد .در اواﺧﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﺮوک ﺗﻠﻔﻦ را ﺑﻪ راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد داد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ دود در ﺣﺎل
وارد ﺷﺪن ﺑﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻪ طﺮف اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
آﺗﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در آن اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت
245
از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﯿﺮوک و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.2.6.11

ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻧﯽ
ﺣﻤﯿﺪ در طﺒﻘﻪ -18م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﻮد .ﺣﻤﯿﺪ
در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮده و ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .او در داﺧﻞ اطﺎق ﺧﻮاب ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ
در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن طﺒﻘﻪ -18م ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﺮ روی درھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی طﺒﻘﻪ -18م ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  154و ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ زﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻣﺮدی ﭘﺎﺳﺦ داد و اﯾﺸﺎن ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ s119,s120,s313,s314.اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﻪ
ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺪرﮐﯽ از طﺮف ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭼﮑﺎر
ﮐﺮد را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻤﺎس  999ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از طﺮف ﺟﺴﯿﮑﺎ و دﺑﻮرا در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺣﺎل وﻗﻮع ﺑﻮدﻧﺪ
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻧﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اول ﺑﺮﺳﺪ از
طﺒﻘﻪ -18م ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

10.2.6.12

آﻣﻨﺎ اﯾﺪرﯾﺲ ،آﻣﺎل اﺣﻤﺪﯾﻦ ،آﻣﺎﯾﺎ ﺗﻮﮐﻮ اﺣﻤﺪﯾﻦ  .ﻣﺤﺎﻣﻨﺪور ﺗﻮﮐﻮ
آﻣﻨﺎ اﯾﺪرﯾﺲ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﺧﻮد ،آﻣﺎل اﺣﻤﺪﯾﻦ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺷﻮھﺮ آﻣﺎل ﻣﺤﺎﻣﻨﺪور ﺗﻮﮐﻮ و دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن ،آﻣﺎﯾﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 166در طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻮدﻧﺪ .درطﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،آﻣﻨﺎ آﻣﺎل و آﻣﺎﯾﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
او آﻣﺎل ،آﻣﻨﺎ و آﻣﺎﯾﺎ را در ﺧﺎرج )و ﺑﻌﺪا در داﺧﻞ( آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺑﻮرا و راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،دﯾﺪ s287.در
زﻣﺎﻧﯽ آﻣﺎل و آﻣﺎﯾﺎ از آﻣﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن در راھﺮو طﺒﻘﻪ -23م ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .آﻣﻨﺎ و
آﻣﺎل ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻣﺎﯾﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ھﻨﻮز ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد.

10.2.6.13

ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺮون ﻣﮑﻮﻧﻦ ،ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  163در طﺒﻘﻪ -19م آﻣﺎل و ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان او را در راھﺮو طﺒﻘﻪ -19م
دﯾﺪ و ﺑﻪ آﻣﺎل ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﺗﺶ ﺳﻮزی آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ:

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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"ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺑﻪ راھﺮو آﻣﺪﯾﻢ ...ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﻦ ،آﻣﺎل ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ در راھﺮو ﺑﻮد )آﻣﻨﺎ(.
ھﺮ دو ﻣﺎ ھﻤﺰﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﯿﻢ" ،آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده اﺳﺖ!" ﻣﻦ ﺑﻪ آﻣﺎل ﮔﻔﺘﻢ" ...ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ
را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ".آﻣﺎل ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد دوﯾﺪ .او دﺧﺘﺮی دارد و ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم او ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ دﺧﺘﺮش ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آﻣﺎل در راھﺮو ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﻣﻦ و دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﭘﻠﻪ ھﺎی زﯾﺎدی را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ از ﺣﺪود  10ﻧﻔﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ
در راھﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﯾﻢ ...ﮐﺴﯽ از ﭘﺎﺋﯿﻦ داد زد" .ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ!" اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﻪ از ﻣﻦ ،دو دﺧﺘﺮم و
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ آﻣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ھﺎ در طﺒﻘﻪ ﺧﻮدم رﺳﯿﺪم ...ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ داد
زدن در راھﺮو ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوم ،و ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﻢ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﮐﺮدم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،دود ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ و ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ".
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دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮون و دﺧﺘﺮاﻧﺶ در ﺳﺎﻋﺖ  1:32ﺻﺒﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
10.2.6.14

ﻣﺤﺎﻣﻨﺪور ﺗﻮﮐﻮ ﺑﺎ آﻣﺎل ،آﻣﻨﺎ و آﻣﺎﯾﺎ درآﭘﺎرﺗﻤﺎن  166در طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .او از آﻣﺎل ،آﻣﺎﯾﺎ و آﻣﻨﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺟﺪا ﺷﺪ .ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻣﺎﻧﺪور ﯾﮑﯽ از
اﺷﺨﺎص ﮔﺮوھﯽ ﮐﻪ او در طﺒﻘﻪ -23م دﯾﺪ ﻧﺒﻮد .ﺑﺪن ﻣﺤﺎﻣﺎﻧﺪو ﺑﻌﺪا در راھﺮو طﺒﻘﻪ -10م ﭘﯿﺪا ﺷﺪه و از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او از طﺒﻘﻼ ﺑﺎﻻ از طﺮﯾﻖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻏﯿﺮﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ s202,s479,s682,s683.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺎﻧﺪور در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮت ﮐﺮد .او در ﺧﺎرج
از ﺳﺎﺧﺘﻨﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ.

10.2.6.15

ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201رﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دودی ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻮد اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ از طﺒﻘﺎت زﯾﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و آﻧﮫﺎ را درطﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ
اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از آن دور ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 999از طﺮف ﻓﺮادی ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  201ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﺳﯿﺪﻧﺪ ،درآﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﺗﺶ ﺳﻮزی و دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ.

10.2.6.16

ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﯿﺪه ﺳﺮدرﮔﻤﯽ و وﺣﺸﺖ را در ﻣﯿﺎن اﻓﺮادی ﮐﻪ در راھﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف  .(10.2.2.18ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ "راﻧﺪه" ﺷﺪﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ
راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از طﺮﯾﻖ ﺷﻮاھﺪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ﻓﺎدوﻣﻮ
اﺣﻤﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻧﭽﻪ دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد )ﭘﺎراﮔﺮاف (10.2.4.11و ﻣﺮون ﻣﮑﻮﻧﻦ ﮐﻪ در وﺣﻠﻪ
اول اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود )ﭘﺎراﮔﺮاف
 (10.2.6.13ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 10.2.7ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
10.2.7.1

 15ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ از طﺒﻘﻪ ھﺎی  20 ،19 ،18و  22ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺎھﺪان و
ﻣﺪارک ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺑﺎ  999ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ،در طﺒﻘﺎت -18م و -19م ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﻌﻀﯽ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:
 .aاﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ اﺗﺶ و دود از رﻓﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﺳﺎﺧﺘﻨﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی زﯾﺮ ﺑﻮد:
.i

ﺗﻼش ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ وﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ.

.ii

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت
ﭘﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ.

 .iiiدﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﺗﺶ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻮد و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از آن دور ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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 .ivدﯾﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ دود در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ.
 .bدرﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،از طﺮف  ،LFBدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 .cﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢ ﺳﻦ ﺑﻮدن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ طﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ
)در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻣﺎﯾﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺟﺴﯿﮑﺎ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻗﺪاﻣﺎت اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ(
10.2.7.2

از  24ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -23م ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در آن طﺒﻘﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ آﻧﺠﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ ،در آن طﺒﻘﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -23م ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
آﺗﺶ و دود ﮐﻪ از ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
 .bﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ )ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﻔﺲ
و ﯾﺎ دﯾﺪ(.
 .cدرﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ،ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،از طﺮف  ،LFBدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
 .dﺿﻌﻒ ﺗﺤﺮﮐﯽ ،ﻣﺸﮑﻼت در راه رﻓﺘﻦ و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ )ھﺸﺎم
رﺣﻤﺎن ،راﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮزز ﺑﺮﻧﺎرد ،راﻧﯿﺎ و ﺣﺎﻧﯿﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ(.
 .eﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  /اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﻮﻧﺪ )آﻣﺎﯾﺎ ،ﻓﺎﺗﯿﺤﺎ و ﺣﺎﻧﯿﺎ(.

10.2.7.3

ﺳﺎﻋﺖ ھﺎی ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر
را ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﻪ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:44ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

10.2.7.4

ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اوژاﻧﺲ دﯾﮕﺮ ،اظﮫﺎرات و ﻧﻈﺮات ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در طﺒﻘﻪ -23م ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی Grenfell
 Towerﺑﺮود ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ.

10.2.7.5

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ راﻧﯿﺎ ﺑﺎوری در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻌﯽ در ﻧﺠﺎت او ﻣﯽ ﻧﻤﻮد را در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش داد ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ در ذھﻦ او
ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ )راﻧﯿﺎ و ﻣﻨﯿﺮا ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را روﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ( ﺑﻪ راﻧﯿﺎ "اﻣﯿﺪی دروﻏﯿﻦ" در ﻣﻮرد
ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻮا را داد ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ راﻧﯿﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮی را
ﺑﻪ او ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده ﺑﻮد در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽ داد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

10.3

طﺒﻘﻪ  22م

10.3.1

در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﺎرﯾﻢ و اﺻﻼح
اﻟﻘﻮری( و  14ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺳﻪ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻓﻘﻂ دو ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ زﻧﺪه از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرچ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﺪن آﻧﺘﻮﻧﯽ دﯾﺴﻮن در راھﺮو طﺒﻘﻪ -18م ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻧﺎم
آﻧﺘﻮﻧﯽ دﯾﺴﻮن
ﺳﯿﺮرﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ
ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ
ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ
زﯾﻨﺐ ﭼﻮﮐﺮ
ﻣﯿﺮﻧﺎ ﭼﻮﮐﺮ
ﻓﺎطﻤﻪ ﭼﻮﮐﺮ
ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ
ﻧﻮﺋﺮا ﺟﻤﺎل
ﯾﮫﯿﯽ ھﺎﺷﻢ
ﻓﺮدوس ھﺎﺷﻢ
ﯾﻌﻘﻮب ھﺎﺷﻢ

ﺳﻦ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد /
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد

ﻓﻮت ﮐﺮد

65
60
33
40
3
13
11
40
35
13
12
6

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 194
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 191
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192

راھﺮو طﺒﻘﻪ -18م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193

10.3.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 194

10.3.2.1

آﻧﺘﻮﻧﯽ )ﺗﻮﻧﯽ( دﯾﺴﻮن و ﭘﺴﺮش ﭼﺎرﻟﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  194ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭼﺎرﻟﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺧﺎرج
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .ﺗﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  1:30و  3:30ﺑﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ227-236.و276-281و 412ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ وﺻﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ .در طﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،ﺗﻮﻧﯽ از
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ  67ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای او ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد .در وﺣﻠﻪ
اول ،ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ورود دود ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ ﺑﻮد .در ﺗﻤﺎس
ھﺎی ﺑﻌﺪی اﭘﺮاﺗﻮر  LFBاز او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد .ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در داﺧﻞ دود ﭼﯿﯿﺰی را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و او ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ .در طﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﻧﺠﺎت ﮐﻨﺖ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  3:27ﺻﺒﺢ ،ﺗﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او در
راھﺮو اﺳﺖ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد او در ﮐﺪام طﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد236.و 336در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺗﻮﻧﯽ
و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ھﯿﭻ اﺷﺎره ای ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.3.2.2

ھﻤﺴﺮ ﺗﻮﻧﯽ ،ﮐﻮردﻟﯿﺎ دﯾﺴﻮن ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺮﮐﯽ ﺗﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،او ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺨﺺ
ﻣﻌﻠﻮل ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و او اﺧﺘﻼل اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮ روی ﭘﺎھﺎی او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ
s339,s343
ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.

10.3.2.3

ﮐﻮردﯾﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او در وﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ ﺗﻮﻧﯽ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او در ﺳﺎﻋﺖ  1:22ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
او اطﻼع داد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﺑﻪ ﺗﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ )ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ( ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﻧﮫﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده
ﺑﻮد .در طﯽ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭘﺲ از ان ،ﮐﻮردﯾﻼ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ﭼﺮا
ﮐﻪ دود ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد .ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻮردﯾﻼ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ را ﺑﺸﻨﻮد .ﮐﻮردﯾﻼ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮﻧﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ s339,s343.ﺗﻤﺎس
ھﺎی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ  1:22ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﮐﻤﯽ
412
ﭘﺲ از آن در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:30ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ.

10.3.2.4

ﺗﻮﻧﯽ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ ﭘﺴﺮش اﻟﻔﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .اﻟﻔﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﭘﺪرش را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک اﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻨﺪ
وﻟﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ  ،اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ
را رد ﮐﺮد s340.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎرون ھﯿﻠﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن طﺒﻘﻪ -5م ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻧﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﭘﺲ از
s345
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

10.3.2.5

ﺧﻼﺻﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

51

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺗﻮﻧﯽ دﯾﺴﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم دود از ﭘﺎ در آﻣﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮدر ﺣﺎل آﻣﺪن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎور ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در راه آﻣﺪن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.
10.3.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 195 ،193 ،192 ،191

10.3.3.1

آﻗﺎی ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ ،ھﻤﺴﺮش ﻧﺎدﯾﺎ و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﯿﺮﻧﺎ ،ﻓﺎطﯿﻤﺎ و زﯾﻨﺐ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  193زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر
ﻧﺎدﯾﺎ ،ﺳﯿﺮرﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  191زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 193ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺮرﯾﺎ ،ﺳﻮﺳﻦ ﭼﻮﮐﺮ ،ﻧﯿﺰ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  191زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد.

10.3.3.2

ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ ،ھﻤﺴﺮ او ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل و ﺳﻪ ﮐﻮدک آﻧﮫﺎ ﯾﺤﯿﯽ ،ﻓﺮدوس و ﯾﻌﻘﻮب در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  192زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  3ﺻﺒﺢ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193و ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ و ھﺮ  11ﻧﻔﺮ ﺟﺎن ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ از
دﺳﺖ دادﻧﺪ.

10.3.3.3

دو ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،195ﭼﯿﺎ-ﯾﻮان )ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ( ﻟﯽ و ﭼﯿﻦ ھﺴﻮان )ﻟﯿﺪﯾﺎ( ﻟﯿﺎﺋﻮ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ ﭼﻮﮐﺮھﺎ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

10.3.3.4

در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999از طﺮﯾﻖ ھﺎﺷﻢ ،ﻧﻮرا ،ﺑﺎﺳﻢ ،ﻧﺎدﯾﺎ و ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .آﻧﭽﻪ
در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ و از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﮔﻮاھﯽ ﺷﺎھﺪﯾﻦ اﻗﺘﺒﺎس ﺷﺪه اﺳﺖ .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

10.3.3.5

 01:21:23ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  195ﺑﻪ LFB
ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻮی آﺗﺶ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﻧﻤﻮد ،در ﺳﺎﻋﺖ  01:21:23ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ
 LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد ،او ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺪه و درھﺎ و ﭘﻨﺠﺮھﺎ را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه
ﻣﯽ داﺷﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ " ،ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﻮد 337".ﭘﺲ از آن ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺻﺪای ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
راھﺮو رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد آﺗﺶ اطﻼع دھﺪ .او اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی را در ھﻤﺎن طﺒﻘﻪ دﯾﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرﯾﻢ اﻟﻘﻮاری ،از آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 196و ﻧﻮرا از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد و ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﻣﺎرﯾﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ را ﺷﻮﮐﻪ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف  LFBﺗﻨﺎﻗﺾ داﺷﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﻧﯽ دﯾﺴﻮن در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی اطﻼع داد وﻟﯽ او ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ اﺷﯿﺎء را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .در راھﺮو آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽ رﻓﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮد و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪ دﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﯿﺮون اﻣﺪه و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺧﻮد دﻋﻮت ﮐﺮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و
ﻟﯿﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎ در ﮐﺸﻮر
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﮔﺎه اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در وﺣﻠﻪ اول
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ،او و ﻟﯿﺪﯾﺎ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ در ﮐﺠﺎ ،ر راھﺮو و ﯾﺎ
s76,s346
ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.

10.3.3.6

 01:30:37ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ LFB
ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی در طﺒﻘﻪ -22م وﺟﻮد داﺷﺖ اطﻼع دھﺪ .او ﺳﻮال
ﮐﺮد ﮐﻪ اﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺪام طﺒﻘﻪ ﺑﻮد و اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻼع داد ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ -4م ﺑﻮد .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ او
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻻن آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ -22م اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ )او و ﻟﯿﺪﯾﺎ( ﺣﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
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او ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدی ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد
ﮐﻪ اﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -22م ھﺴﺘﻨﺪ 338.ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
" ﻣﺎدر )ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ( ﺷﺮوع ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻧﻤﻮد ،اوﺷﺮوع ﺑﻪ
وﺣﺸﺖ زدﮔﯽ ﮐﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ اﻧﮫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ،
آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﯿﻨﻢ ...اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
S76
ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ".
10.3.3.7

 01:34:08ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ھﺎﺷﻢ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  192در طﺒﻘﻪ -22م ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .او
از اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ راھﺮو از دود ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و از راھﺮو دود وارد ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ از
ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ دود ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ )اﺣﺘﻤﺎﻻ
اﭘﺮاﺗﻮراﺷﺘﺒﺎھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( وﺑﻪ ھﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ درھﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ دود را ﻣﺴﺪود
ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص در ھﻤﺎن زﻣﺎن در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﭘﯿﺶ آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
158و339و340
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در آن اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.3.3.8

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:43ﺻﺒﺢ -ھﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﮔﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮔﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153در طﺒﻘﻪ -18م ﺑﻪ ھﺎﺷﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮده و در ﺳﺎﻋﺖ  1:43ﺻﺒﺢ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد.
ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﮔﻨﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک
s348
ﻧﮑﻨﺪ .او ﺑﻪ ﮔﻨﺖ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﻨﺪ داد.

10.3.3.9

ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:44ﺻﺒﺢ  -رﺳﯿﺪن NPAS
اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Grenfell Towerرﺳﯿﺪ.

10.3.3.10

 01:40:46ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﻪ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮی در ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﻧﺠﺎت
اﺳﮑﺲ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در  Grenfell Towerرخ داده ﺑﻮد و اﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -22م
ﺑﻮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺗﻤﺎس را ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ﻣﺎ ھﯿﭻ ﺟﺎ ﻧﻤﯽ روﯾﻢ ".اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﻪ  LFBاﻧﺘﻘﺎل دھﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ
زﻧﮓ زدن اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻤﺎس را ﺑﻪ  Essex FRSاﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دھﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  Essex FRSﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻧﺎدﯾﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ
دھﺪ ﮐﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ از دود ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر آدرس را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﺧﺎص از طﺮف اﭘﺮاﺗﻮر  FRSﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه
167و341و342
اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.3.3.11

 02:03:34ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ھﺎﺷﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او اطﻼع داد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
و او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﺗﺶ را ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود در راھﺮو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دود را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
159و290و291

10.3.3.12

 02:09:46ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ و ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ﺗﻤﺎﺳﯽ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و آن ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس
از طﺮﯾﻖ ھﺎﺷﯿﻢ ﮐﺪﯾﺮﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل ﺑﻌﺪا در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر اﺗﺶ در
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آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  192در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﻪ  LFBاطﻼع دادﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و در را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ رﻓﺘﻪ و اطﺮاف
در را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
وارد ﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﻋﮫﺪه آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺿﺒﻂ
160و288و289
ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
10.3.3.13

 02:18:03ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ﻧﻮرا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻘﻠﯽ را
دارﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻪ دود ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
راھﺮو و ﯾﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ .ﺻﺪای ﮐﻮﺑﯿﺪن در ھﻤﺴﺎﯾﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ﻧﺎدﯾﺎ و ﺑﺎﺳﻢ )ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ و ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 (193ﺻﺪا زده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﯿﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل داﺧﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره
161و292و293
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.3.3.14

 02:33:01ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ﻧﻮرا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ اطﺎق ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﻧﮫﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد ،دو ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﻪ ﮐﻮدک در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ھﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ،ھﻤﮑﺎرش ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ھﻤﮑﺎر او ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
ﻧﻮرا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ھﺎی ﺧﯿﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮرا ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ
163و294و295
ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.3.3.15

 02:36:39ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﻧﻮرا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دود زﯾﺎدی در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن اﺳﺖ و آﻧﮫﺎ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
" ﻟﻄﻔﺎ ،آﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﺒﺮﻧﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺳﻮال در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ وﻟﯽ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺶ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ و ﺳﻪ ﮐﻮدک در آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در ﮐﺪام طﺒﻘﻪ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در اوﻟﯿﻦ وﺣﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،اﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ در ﺣﺎل ورود اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﻨﺪ .ﺻﺪای ﻣﺮدی در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻪ
اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﺪای او را ﺑﺸﻨﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ و ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن را ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ "ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را
168و296و297
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ" .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.
10.3.3.16

 02:31:22ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 192
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﻮرا ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ وﺻﻞ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر MPSدر ﺳﺎﻋﺖ 2:38:20
ﺻﺒﺢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﻧﺚ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﮐﻮدک ﺑﻮد ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد ،او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﻠﻪ ھﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻪ ﮐﻮدک و دو
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ و اطﺎق ﺧﻮاب در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد .او ﮔﻔﺖ "ھﻠﯿﮕﻮﭘﺘﺮ ،ھﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﯿﺎﯾﺪ ".ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻧﺚ دﯾﮕﺮی ،ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮرا ﺑﻮد ،روی ﺧﻂ آﻣﺪه ،و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،آﺗﺶ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ و:
"ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﯿﻢ ،در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻣﺎ ﺑﺰرگ اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ".

ﻓﮫﺮﺳﺖ

54

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﻮرد ﭘﻨﺠﺮه و ﯾﺎ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ دھﺪ162.و 298اﭘﺮاﺗﻮر  MPSﭘﺲ از ان ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﺪ.
 02:42:11 10.3.3.17ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﺎ  999ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ و او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﻮدﻧﺪ و آﺗﺶ در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻐﻠﯽ ﺑﻮد ،و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ راھﯽ ﺑﺮای ﺧﺮوج اﻧﮫﺎ
وﺟﻮد دارد و ﺑﺎﺳﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،

"ﺧﺮوج ﺑﻪ ﮐﭽﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ )ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( ﺧﯿﻠﯽ دود ھﺴﺖ"
ﺑﺎﺳﻢ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﺷﻤﺎ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﮑﻨﻢ؟" اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﺎرج
ﺷﻮﯾﻢ)ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( از ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن".

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ،
"ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﻣﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ".

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪا ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در داﺧﻞ راھﺮو دود وﺟﻮد دارد .ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ دود در ھﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ و اﻧﮫﺎ ﻗﺎدر
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ وﺧﯿﻢ ﺷﻮد ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،و او ﺑﺎﯾﺪ در
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اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
10.3.3.18

 02:43:35ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ﻧﻮرا ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  192ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و در
ﺣﺎل ﻣﺮدن ﺑﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر از آﻧﮫﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ طﻮر اﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮرا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،او ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد ﺑﻤﯿﺮد ،آﻧﮫﺎ در اطﺎق ﺧﻮاب ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از
ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻧﻮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻪ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﺗﻤﺎس اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻧﻮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﻮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺧﻂ وﺻﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﭘﺮاﺗﻮر ھﻤﺎن ﻧﺼﯿﺤﺖ را ﺑﺮای او دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ھﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد
از ھﻮش ﺑﺮود ،او دوﺑﺎره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎطﺮ دود ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ھﺎﺷﻢ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ راه ﺣﻠﯽ
وﺟﻮد دارد و اﭘﺮاﺗﻮر اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ .ھﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "اوﮐﯽ" و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ
164و301و302
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
10.3.3.19

 02:51:08ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ LFB
ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ  02:51:08اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 193اﺳﺖ و از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﺶ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮده
ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﯿﺮون از دود ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮاھﻢ آوری ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ
دو ﮔﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻨﺪ :در داﺧﻞ اطﺎق ﻣﺎﻧﺪه و از ورود دود ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،وﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎ اﻣﻦ ﺗﺮ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﮫﺪه اﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ده ﻧﻔﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮی ﮐﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺪه و در را ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ در ﻣﯽ زﻧﺪ )ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻧﻮرا و ھﺎﺷﻢ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ( .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﮑﺮرا از اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ و
ﭘﺘﻮ ﺧﯿﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن آﻧﺠﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﭘﺮاﺗﻮر دو ﺑﺎره ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ و ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد 303.در
اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن ﺑﺮای ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او و ﻟﯿﺪﯾﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ازدودی ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ﻣﻮاظﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ
ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن دود ﻏﻠﯿﻆ ﺑﮕﺬرﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻟﯿﺪﯾﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﮐﺮدﻧﺪ،
s347,144
وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
10.3.3.20

 02:53:06ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ﺑﻪ 999
ﻧﻮرا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر
ﻣﮑﺮرا او را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮرا ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس
ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﻪ رﺳﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در اطﺎق ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه
165و304و305
اﺳﺖ.

10.3.3.21

 02:55:39ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺎ و ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .در زﻣﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺻﺪاﯾﯽ
از طﺮف ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺪای ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﺨﻨﺎن او روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .زﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روی ﺧﻂ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  195ﺑﻪ ﭼﻮﮐﺮھﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"ﻟﻄﻔﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -22م ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ .ﭼﺮاغ ﻣﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﭼﺮاغ ﻣﺎ روﺷﻦ
اﺳﺖ .ﻟﻄﻔﺎ آﻧﺮا ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ در ھﻤﻪ ﺟﺎ اﺳﺖ".

اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ
دود ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ارﺳﺎل ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ از راه ﭘﻠﻪ
ھﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ و آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ھﻤﻪ
ﺟﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ اﯾﻦ را
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد 170,306,307.ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺣﻮﻟﻪ ای
s76,s346
ﺳﻔﯿﺪ رﻧﮓ را از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺗﮑﺎن داد ،وﻟﯽ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﯿﭻ ﺗﻮﺟﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻧﮑﺮد.
10.3.3.22

ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮرا ﺑﺎ  999در ﺳﺎﻋﺖ  02:53:06ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،او ،ھﺎﺷﻢ و ﮐﻮدﮐﺎن آﻧﮫﺎ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193و
ﻧﺰد ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﻼ ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻮدﻧﺪ را ﺑﻪ  13ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﯽ آورﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻮرا ،ﮐﻪ از ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد،
"ﻣﻦ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ .او اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﯽ ﮔﻔﺖ و ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن
S76
ﻣﯽ داد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﯿﺰی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺒﻮد".

10.3.3.23

 03:01:47ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﺑﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺮ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
ﺑﺎﺳﻢ

"ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﺎ در طﺒﻘﻪ -22م ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮدﻧﯿﻢ...
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻟﻄﻔﺎ ،ﻣﺎ دارﯾﻢ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ!"

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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اﭘﺮاﺗﻮر

"طﺒﻘﻪ -22م؟"

ﺑﺎﺳﻢ

"ﺑﻠﻪ ،ﻟﻄﻔﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ در ﺟﺎل ﻣﺮدﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ".

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﮔﻮش ﮐﻦ ،ﮔﻮش ﮐﻦ ،ھﻨﻮز ھﻢ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯿﺪ؟"

ﺑﺎﺳﻢ

"ﺑﻠﻪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ!"

اﭘﺮاﺗﻮر

"اوﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه ،طﺒﻘﻪ -22م ،در ﮐﺪام آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺴﺘﯿﺪ؟"

ﺑﺎﺳﻢ

“”193

اﭘﺮاﺗﻮر

“ .193اوﮐﯽ ،آﯾﺎ اﺗﺶ در آﻧﺠﺎﺳﺖ؟"

ﺑﺎﺳﻢ

" 20ﻧﻔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺴﺘﻨﺪ 20 ،ﻧﻔﺮ!" )ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن(

اﭘﺮاﺗﻮر
ﺑﺎﺳﻢ

"ﮔﻮش ﺑﺪه ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت دھﯿﻢ ،اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در
داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﯿﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ".
"ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ،ﭘﻠﻪ ھﺎﭘﺮ از دود ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺮون
ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ".

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﮔﻮش ﺑﺪه ،اﯾﻦ دود اﺳﺖ .اﯾﻦ دود اﺳﺖ ،آﺗﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،در راھﺮو".

ﺑﺎﺳﻢ

"ﺑﻠﻪ وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﻢ راه ﺑﺮﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ راه ﺑﺮﯾﻢ".

اﭘﺮاﺗﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺑﻪ راھﺮو ﺑﺮود و از آﻧﺠﺎ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻮار ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺑﺮود ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺎﺳﻢ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪود دو دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ
171و308و309
رﺳﺪ.
10.3.3.24

 03:04:24ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﺑﺎﺳﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻧﺲ او ﺑﺮای ﺧﺮوج،
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﺎ ﻟﺒﺎس و ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ و ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺳﻢ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﺑﺎﺳﻢ را ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﯾﻮارھﺎ را ﺣﺲ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود ،او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ راه اﺳﺖ .ﺑﺎﺳﻢ
ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ "وﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دود اﺳﺖ ،از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ھﺎ ،ﺗﻤﺎم دود اﺳﺖ" ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻣﯽ
172و310و311
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دود از ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺖ.

10.3.3.25

 03:06:58ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ LFB
در طﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ  LFBﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ312.و 352-354در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ
ﺧﻮد ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭼﻘﺪر در ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮد .او و ﻟﯿﺪﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ
ﭼﺮاﮐﻪ دود ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دود زﯾﺎد ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد،

"آﻧﮫﺎ ﻓﺮﯾﺎد زده و ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ آﻧﮫﺎ
ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻼ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ".
" ﻣﻦ در آﺧﺮ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم
ﻧﺪھﻨﺪ " .ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ در اﺧﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ آن اﯾﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻗﺒﻼ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ در ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺰدﯾﮏ
S76
ﮐﻨﻨﺪ".
زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آن ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ،و در آﺧﺮ ﺑﻪ طﻮر اﻣﻦ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج
ﺷﺪﻧﺪ.
10.3.3.26

 03:08:13ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻧﺚ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ LFB
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﻧﺚ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﮑﺮرا از اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺷﺎن ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .اﭘﺮﺗﻮر ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ در و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ دادن ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮی زﯾﺮ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد:
ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ھﺴﺘﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه
طﺒﻘﻪ  Grenfell Tower 22را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺎ ) ....ﺻﺪاھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺪاﺧﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ(

اﭘﺮاﺗﻮر

"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﻤﺎری ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ؟ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮ روی ﺳﺮﺗﺎن
ﺑﮕﺬارﯾﺪ"...

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ  ،ﺑﻠﻪ ﻣﺎ دارﯾﻢ ،در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،از ﭘﻨﺠﺮه ،ﻣﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺰرﮔﯽ دارﯾﻢ ،آﯾﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،ﻟﻄﻔﺎ ،آﺗﺶ در طﺮف دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ".

اﭘﺮاﺗﻮر

"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺟﺎﯾﯽ ،از ﺳﻤﺘﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ در آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ھﻮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﻧﻪ ،ﮐﺴﯽ آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻪ ﻧﻤﯿﺸﻪ) ...ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد(

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﻟﻄﻔﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﮕﺮﯾﺰﯾﻢ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﻧﻪ ،وﻟﯽ ﻣﺎ از داﺧﻞ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آﯾﯿﻢ .آﻧﮫﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،اوﮐﯽ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ) ...ﺻﺪاھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(

اﭘﺮاﺗﻮر

"آﻧﮫﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .ﺧﺐ ،ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ھﺴﺘﯿﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﭼﯽ ﮔﻔﺘﯿﺪ ،193 ،193 ،از ﭘﻨﺠﺮه ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ ،آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر

" ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻤﺎ در ﮐﺪام طﺒﻘﻪ ھﺴﺘﯿﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"-22م"

اﭘﺮاﺗﻮر

"اوﮐﯽ ،ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،اوﮐﯽ" .وﻟﯽ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ".

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ را ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از آن
طﺮﯾﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟"

ﻓﮫﺮﺳﺖ

58

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اﭘﺮاﺗﻮر

" ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج ﺑﺸﻮﯾﻢ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺮ  20ﻧﻔﺮ ﻣﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻣﺮد ،ھﻤﯿﻦ".
"ﻧﻪ ،وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ را ﺑﺮ روی ﺳﺮ ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از آن طﺮﯾﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ،ﻧﻪ؟" اوﮐﯽ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﻟﻄﻔﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ را ،ﺣﻮﻟﻪ ﺧﯿﺲ را ﺑﺮ روی ﺳﺮ
ﺧﻮد ﺑﮕﺬارﯾﺪ و از آن طﺮﯾﻖ ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

" از ﮐﺪام طﺮف ،از ،ﮐﺪام طﺮف ،از) "...ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم(

اﭘﺮاﺗﻮر

" اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،در آن ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﺧﻮاھﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﺷﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ھﺴﺘﯿﻢ! آﺗﺶ
وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﻮاھﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ!"

اﭘﺮاﺗﻮر

"آﻟﻮ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ 20 ،ﻧﻔﺮ ،در ﺣﺎل ﻣﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ!"

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﭘﺲ ﺷﻤﺎ در -22م ھﺴﺘﯿﺪ 193 ،در طﺒﻘﻪ -22م ،ﻣﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ اطﻼع ....
ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﻢ"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

“ .193ﻣﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺒﯿﻨﻢ".
ﺻﺤﺒﺖ ھﺎ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﺑﻠﻪ .ﻣﯽ داﻧﻢ" .وﻟﯽ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺣﻮﻟﻪ ھﺎ ﺑﺮ روی ﺳﺮﺗﺎن از در ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ؟" ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ھﺴﺘﯿﺪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

" ﻧﻪ از طﺮﯾﻖ در ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ،ﭘﻨﺠﺮه ،ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﺳﺘﻢ را ﺗﮑﺎن دھﻢ،
ﻣﻦ) ...ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(

اﭘﺮاﺗﻮر

"ﻧﻪ ،ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،ﻣﯽ داﻧﻢ وﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﺎرج ﺳﻮﯾﺪ ،آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ ھﺎ را ﺑﺮ روی ﺳﺮﺗﺎن ﺑﮕﺬارﯾﺪ ،ﻧﻪ؟"

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

" از ﮐﺪام ﺟﮫﺖ ،از ﺟﮫﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه؟"

اﭘﺮاﺗﻮر
ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اﭘﺮاﺗﻮر
ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:
اﭘﺮاﺗﻮر

" اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﯿﺲ ﮐﺮدن ﺣﻮﻟﻪ
ھﺎی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ ،اوﮐﯽ؟ اﯾﻦ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ".
"ﭼﻄﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺮﺑﺎن ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ
)ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ( از اﯾﻨﺠﺎ) "...ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ(
" آﻧﮫﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﺧﺐ ،ﻣﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻟﻪ ھﺎی ﺧﻮد را ﺧﯿﺲ
ﮐﻨﯿﺪ".
"ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺮار ﮐﻨﯿﻢ".
اوﮐﯽ .ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ،ﻣﻦ اﯾﻦ ﻏﺎم را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻼع دھﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﺠﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،اوﮐﯽ؟"
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ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﻟﻄﻔﺎ " .ﺑﻠﻪ ،ﺑﻠﻪ از ﺟﮫﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه".

اﭘﺮاﺗﻮر

"اوﮐﯽ ،وﻟﯽ از ﺣﻮﻟﻪ ھﺎی ﺧﯿﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ".

ﺷﺨﺺ
ﺗﻤﺎس
ﮔﯿﺮﻧﺪه:

"ﺑﻠﻪ".

اﭘﺮاﺗﻮر

اوﮐﯽ ".ﻣﺮﺳﯽ ،ﺑﺎی ﺑﺎی".

10.3.3.27

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر و ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﯽ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺮ روی
ﺳﺮش ﮔﺬاﺷﺘﻪ و از طﺮﯾﻖ ﺧﺮوج از در از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺎﺳﺦ
دھﺪ .ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﮑﺮرا ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه "در ﺳﻤﺖ اﯾﺴﺘﮕﺎه" اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﻣﻮرد
ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اظﮫﺎر
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ)ﯾﺎ ﭘﻨﺠﺮه( اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻢ اﻓﺰوده
173و343و344
ﺑﺎﺷﺪ.

10.3.3.28

 03:13:51ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ وﻟﯽ درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ .آﻻرﻣﯽ
در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﭘﺮاﺗﻮر  BTاﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  MPSوﺻﻞ ﮐﺮد .ﺻﺪای ﺳﺮﻓﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر  MPSﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ
ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ دھﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻧﺎم و
174و345و346
آدرس ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺮای او ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﭘﺮاﺗﻮری در ھﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

10.3.3.29

 03:14:40ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﺎ  999در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 193
ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ھﮑﻮﭘﺘﺮﺑﻪ طﺒﻘﻪ -22م Grenfell Tower
ﺑﺮود .اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"ﺑﭽﻪ ھﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو ﺑﺮوﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو ﺑﺮوﯾﻢ".

ﭘﺲ از آن ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .او ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ،
"آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو ﺑﺮوﯾﻢ؟ "ﺑﭽﻪ ھﺎ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو ﺑﺮوﯾﻢ .ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو ﺑﺮوﯾﺪ ،آﯾﺎ
ھﻤﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟! آﯾﺎ ھﻤﮕﯽ ﮔﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﺐ ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺧﯿﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
راھﺮو ﺑﺮوﯾﻢ) ...ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﯿﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ(

ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻓﻔﻂ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTاﺷﺎره ﺷﺪه و ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBدر اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص را ﺑﺮای ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ از
175و347و348
ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺟﻤﻊ اوری ﮐﻨﺪ.
10.3.3.30

 03:23:36ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻪ 999
ھﺎﺷﻢ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  193ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﺗﺮک ﮐﺮدن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺨﺎطﺮ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺻﻮرﺗﺸﺎن

ﻓﮫﺮﺳﺖ

60

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ھﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ھﺎﺷﻢ ﻣﮑﺮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
" آﯾﺎ اﻣﮑﺎن ان وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ؟"

اﭘﺮاﺗﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ:
"ﮔﻮش ﺑﺪھﯿﺪ ،راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ".

اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ راه ﻧﺠﺎت رﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ راھﺮو ﺑﺮوﻧﺪ .ھﺎﺷﻢ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺑﻌﻀﯽ
اوﻗﺎت ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﯾﺎ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻤﺎس را ﺣﺪودا ﺑﻌﺪ از  15دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ
آﯾﺪ ﮐﻪ ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه
166و349و350
ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ از طﺒﻘﻪ -22م ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
10.3.3.31

در زﻣﺎﻧﯽ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﺎﺳﻢ و ﻧﺎدﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺎ ھﻠﻦ ﮔﺒﺮﻣﺴﮑﻞ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -21م ﮐﻪ
از اﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ،ھﻠﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او و ﺑﺎﺳﻢ ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت اﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .ﺑﺎﺳﻢ ﮔﻔﺖ "اوﮐﯽ" .ھﻠﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
s68
ﺻﺪای آژﯾﺮھﺎ و ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را در ﺑﯿﺮون ﺑﺸﻨﻮد.

10.3.3.32

ﻧﺎدﯾﺎ اﻟﺒﻮﺗﯽ ،ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ  Grenfell Towerزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺟﻮان او
ﺑﺎ ﻣﯿﺮﻧﺎ ﭼﻮﮐﺮ دوﺳﺖ ﺑﻮد و در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ ﻣﯿﺮﻧﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﻣﯿﺮﻧﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ
s353
ﮔﺮم و ﭘﺮ از دود ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.

10.3.3.33

ﻧﺒﯿﻞ ﭼﻮﮐﺮ ،ﺣﺴﺎم ﭼﻮﮐﺮ و ﻧﺎدﯾﺎ اﻟﺒﻮﺗﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮرﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آرﺗﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺷﺖ و ﮐﻤﺮو ﭘﺎھﺎی
او دﻟﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ درد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او ﺑﺮای راه رﻓﺘﻦ از ﻋﺼﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺣﺴﺎم اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﺮرﯾﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد از ﭘﻠﻪ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻧﺎدﯾﺎ اﻟﺒﻮﺗﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺳﯿﺮرﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻮد از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ ،ﺷﮏ داﺷﺖ .ﻧﺎدﯾﺎ اﻟﺒﻮﺗﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﯾﻨﺐ ﺑﺮای ﻓﺮار از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از آﺳﻢ رﻧﺞ
s355,s32,s334,s353
ﻣﯽ ﺑﺮد را ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

10.3.4
10.3.4.1

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
آﻧﺘﻮﻧﯽ دﯾﺴﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎری از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ:
 LFB .aاز او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد؛
 .bدود ﻏﻠﯿﻆ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ او ﺑﺎور ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد؛
 .cﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ او ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ را ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ.
آﻧﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺮﻓﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات و ﮔﺰارﺷﺎت
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ.

10.3.4.2

ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ در وﺣﻠﻪ اول زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ ﭼﮫﺎر دﻟﯿﻞ زﯾﺮ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aاﻧﮫﺎ از  LFBدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن داد
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
 .bاﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﻧﮫﺎ
در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

 .cآﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ در ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻌﺎرض داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
 LFBﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ  -4م ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎرﯾﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن
در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﻮد ،و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﮐﺠﺎ ﺑﻮد(.
 .dﻧﺎﺋﻮﻣﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭼﻨﺎن طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺑﻮد اطﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
 .eدود در ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭼﻨﺎن ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ آﻧﮫﺎ از ورود ﺑﻪ ان ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آﺗﺶ در ﺑﯿﺮون
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ دود ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﺮﮔﺒﺎر ﺑﺎﺷﺪ.
.f

ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ از طﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ
وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ در آن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن وﻗﻮع آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ
s346
ﻧﻤﻮد.

ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ از  LFBدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ اﻣﺪﻧﺪ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن
اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻌﺪا ،از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ در
ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻨﺎور ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ھﺪف آن ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮد ،او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ھﺪف از ﺣﻀﻮر آن
ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﭼﺮاﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎم ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .در ﺳﺎﻋﺖ 2:51
ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ھﻨﻮز ھﻢ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻮﮐﺮھﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﮐﻪ آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺑﻮد ،و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دودی ﮐﻪ در ﺧﺎرج وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺣﺘﯽ ﭼﻮﮐﺮھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک
ﮐﺮده و ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در وﺣﻠﻪ اول در طﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﻮد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را در ﺳﺎﻋﺖ
 02:55:39ﺻﺒﺢ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮﮐﺮھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ارﺳﺎل اﻧﺮا ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﻤﻮد .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ اﺷﺎره
ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و ﻣﺪرک ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف او ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ و ﺣﺮاس در ﺣﺎل ﺷﺮوع ﺷﺪن ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺪه ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از
درﺧﻮاﺳﺖ ﭼﻮﮐﺮھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﺤﺾ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ روش دﯾﮕﺮی
ﺑﺮای ﻓﺮار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪھﻨﺪ .وﻟﯽ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ او ،اﭘﺮاﺗﻮر اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻧﺲ ﻧﺠﺎت ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻮد ،و ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اورژاﻧﺲ در ﺳﺎﻋﺖ  03:06:58ﺻﺒﺢ ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮد و اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﯿﭻ زﻣﺎن
ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭼﻨﯿﻦ اطﻼع داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
10.3.4.3

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ھﺎﺷﻢ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aآﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود از رﻓﺘﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﯽ
ﻧﻤﻮد.
 LFB .bﺑﻪ ھﺎﺷﻢ و ﻧﻮرا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
در طﯽ ﻣﺪت ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از طﺮف ھﺎﺷﻢ و ﻧﻮرا ﺑﻪ  999آﻧﮫﺎ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
اﻧﺪ .ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ھﺎﺷﻢ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت در طﯽ ﺳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه
از طﺮف آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،در وﺣﻠﻪ اول در ﺳﺎﻋﺖ  02:33:01ﺻﺒﺢ از طﺮف  LFBو در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از طﺮف
ﻧﻮرا ،و ﭘﺲ از آن در طﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ از طﺮف آﻧﮫﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺣﻀﻮر دود ،ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ دادﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ در
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داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،اﻧﮫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ،
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﮫﺎ ،ﮐﻪ  12 ،13و ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اوﻟﯿﺎ ﺧﻮد ،در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺑﺎور
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .در ھﯿﭻ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮرا ،ھﺎﺷﻢ و ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ازطﺮﯾﻖ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﭼﻨﯿﻦ اطﻼع داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ای
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺎﺷﻢ ،ﻧﻮرا و ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان اﻧﮫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎم را ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
10.3.4.4

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره 193
در طﺒﻘﻪ -22م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aآﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ راھﺮو ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
 .bاﻧﮫﺎ از  LFBدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
 .cدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
دﻻﯾﻞ ﻓﻮق از طﺮﯾﻖ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ،دﻻﯾﻞ اﻓﺰوده زﯾﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن
ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 .dﺳﺮدرﮔﻤﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪه ،ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس ،وﺣﺸﺖ و اطﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن.
 .eﻣﯿﺮﻧﺎ ،ﻓﺎطﻤﻪ و زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  11 ،13و  3ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از اوﻟﯿﺎ ﺧﻮد ،در ﻣﻮرد
ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
.f

دﺷﻮرای ﮐﻪ ﺳﯿﺮرﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﺮﮐﺘﯽ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ زﯾﻨﺐ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ﯾﮑﯿﮕﺮ
ﺑﻌﻨﻮان اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﺪه و رﯾﺴﮏ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

 .gاﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
10.3.4.5

ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ،و ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ
از  LFBدرﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ را دﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:30ﺻﺒﺢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﻣﻠﺤﻖ
ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد اطﻼع داده ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ،
ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ وﺿﻌﯿﺖ وﺧﯿﻢ ﺗﺮﺷﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در را ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در وﺣﻠﻪ اول در اﻣﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎزی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.

10.3.4.6

ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎﻋﺖ  01:40:46ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺎ ﺑﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ
اوﻟﯿﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد.

10.3.4.7

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ھﺴﺘﻨﺪ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ
ﮔﺬارد .در طﯽ دوﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999در ﺳﺎﻋﺖ  02:36:39ﺻﺒﺢ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد،
ﻧﺎدﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر
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وﺟﻮد دارد ،او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺣﺪود ھﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از
آن ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎﺳﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت
از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ او ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎﺗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﮔﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻮﮐﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.
10.3.4.8

ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک اﭘﺎرﺗﻤﺎن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺮف
ﭘﻠﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از ان ،ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﻧﺪ ﮐﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی
ﺑﻌﺪی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ را ﻧﻤﻮده وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ.

10.3.4.9

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﯿﭽﮑﺪام از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ
از اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اظﮫﺎرات ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ را ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻮاھﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

10.4

طﺒﻘﻪ  21م

10.4.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ در  Grenfell Towerآﻏﺎز ﺷﺪ 13 ،ﻧﻔﺮ در طﺒﻖ -21م و در ﭘﻨﺞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .در طﯽ آن ﺷﺐ آﭘﺎرﺗﻤﺎن 185
ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد s69,s70.ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از طﺮﯾﻖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ .ﺷﺶ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮاھﺎﺑﯽ و ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد .ھﯿﭽﮑﺲ در طﺒﻘﻪ 21م ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد و ھﯿﭽﮑﺲ از طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ 21م ﻧﺮﻓﺖ.

ﻧﺎم
ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﻮر
اﺑﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮاھﺎﺑﯽ
ﻓﻮزﯾﻪ اﻟﻮاھﺎﺑﯽ
ﯾﺎﺳﯿﻦ اﻟﻮاھﺎﺑﯽ
ﻧﻮر ھﺪا اﻟﻮاھﺎﺑﯽ
ﻣﮫﺪی اﻟﻮاھﺎﺑﯽ

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

78
52
42
20
15
8

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 181
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 181
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182

10.4.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 181

10.4.2.1

ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ ﻣﻮر در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  181ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی از او در اﺧﺘﯿﺎر دارد ﮐﻪ در ﺷﺐ  13ژوﺋﻦ
وارد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .او آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮد و ﺑﻘﺎﯾﺎی او ﭘﺲ از آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس ھﺎی ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی
ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ای از طﺮف ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﺎھﺪﯾﻦ او را ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ﭼﺮا ﻟﯿﮕﺎﯾﺎ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ را ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

10.4.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182

10.4.3.1

ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮھﺎﺑﯽ ،ھﻤﺴﺮ او ﻓﻮزﯾﻪ و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﮫﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ،ﻧﻮرھﺪا و ﻣﮫﺪی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  182زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999از طﺮف اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ھﯿﭻ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .در
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طﯽ دو ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ دو ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اظﮫﺎرات ﺷﻤﺎری از ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده اﺷﺎره ﺷﺪه
اﺳﺖ .در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﻌﺪی وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮاھﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﻗﻮع ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.
10.4.3.2

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:40 - 1:20ﺻﺒﺢ
زﮐﺮﯾﺎ ﭼﺒﯿﻮوﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن طﺒﻘﻪ -9م ،ﺑﺎ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺳﺎﻋﺖ  1:20ﺻﺒﺢ ﺗﺮک ﮐﺮد ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﻪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و ﯾﺎﺳﯿﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ
از آن ﺑﺎ ﻧﻮرھﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،و او اظﮫﺎر داﺷﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .زﮐﺮﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ،آﻧﮫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی
 LFBرا دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ اﻓﺘﺎدﻧﺪ s359,s360.ﻣﺎدر زﮐﺮﯾﺎ )ﺧﻮاھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ( ،ﺣﻨﺎن وﺣﺎﺑﯽ ،ﺑﺎ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ او ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻨﺎن ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ
s281
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از داﺧﻞ دود ﺗﯿﺮه ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺪرت دﯾﺪن و ﺗﻨﻔﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.

10.4.3.3

 -01:35:29ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮاھﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 999
اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮھﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪ .ﺗﻤﺎس دﯾﮕﺮی در ﺳﺎﻋﺖ
 01:36:09ﺻﺒﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪه و ﺣﺪود  62دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﺗﻠﻔﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﻓﻮزﯾﻪ ،ﯾﺎﺳﯿﻦ و
ﻧﻮرھﺪا رد و ﺑﺪل ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  BTاﯾﻦ ﺗﻤﺎس را  LFBوﺻﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺻﺪای ﯾﺎﺳﯿﻦ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ
ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ .او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ( ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ دود ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد
ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن دود ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از دود ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدن آﻧﺠﺎ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮد ،وﻟﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ او
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﺗﺶ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده وﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.
در اﯾﻦ زﻣﺎن ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮫﺎ را از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺠﺎت دھﺪ ،وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .ﺳﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ،
ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد ،و در طﯽ آن ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ از آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺠﺎت ازﭘﻨﺠﺮه از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را
ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس وﺿﻌﯿﺖ دود ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﺗﺶ در ﺑﯿﺮون از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده از
ﯾﮏ اطﺎق ﺑﻪ اطﺎﻗﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ رود ﺗﺎ ﺧﻮد را از آن دور ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎق ﺧﻮاب ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ اﺳﺖ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﻟﻪ ھﺎی ﺧﯿﺲ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ،ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮ از دود اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮک اطﺎق ﺧﻮاب دﺷﻮار اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اﻧﮫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻤﺎس
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد177.و318و 319در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻓﻮزﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮادر )ﺑﺮادر ﺷﻮھﺮ -ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺮ( اﺣﻤﺪ ﭼﻼت ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و
ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ  LFBﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮک ﻧﮑﺮدﻧﺪ s363.او ھﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
s367
ﺑﻪ آﺳﯿﺎ ﻗﺎھﻤﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ.

10.4.3.4

 02:38:45ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻧﺚ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 182
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ آﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻟﻨﺪن وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮﻧﺚ )ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ  1ﮔﺰارش  GTIﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﮐﻪ ﻧﻮر ھﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ "آﺗﺶ" و "ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻦ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ!" او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ ای ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ اﺳﺖ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر
178و314و315
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن دھﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪن اﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.4.3.5

 02:42:23ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  999از طﺮف ﻧﻮر ھﺪا
ﻧﻮرھﺪا ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او آدرس ﺧﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ
اﻓﺘﺎده اﻧﺪ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ داد ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

65

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

در ﺣﺎل ﻣﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر از او ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ طﻮر اﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻮر ھﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ھﺎی ﺧﯿﺲ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ وﻟﯽ ﻧﻮر ھﺪا دﯾﮕﺮ
179و316و317
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
10.4.3.6

 02:44:48ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  999از طﺮف ﻧﻮر ھﺪا
ﻧﻮر ھﺪا ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آدرس ﺧﻮد را ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺻﺪای ﻣﺮدی در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﻨﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ".اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻮر ھﺪا ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺸﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻮر
ھﺪا و ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﮑﺮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺗﺮک آﻧﺠﺎ
از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﻠﻪ ھﺎ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺧﻂ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻧﻮر ھﺪا را زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد و او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎس آﻧﮫﺎ ﺑﺎ  LFBﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر  BTﺗﻤﺎس را ﺑﺎ  LFBﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ و ﻧﻮر ھﺪا ﻣﮑﺮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻧﻮر ھﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺗﻼش ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دود ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ .آﻧﮫﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  ،LFBﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻂ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  BTﺑﺎز ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  BTﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ "ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ" و آﻧﮫﺎ اور را
ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ و اﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود در ﺧﺎرج آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺰد آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﭘﻠﻪ ھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﻮر ھﺪا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﭘﺮاﺗﻮر  LFBاﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر
180و313
 BTﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ BT .ﺗﻤﺎس را ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺻﺪاﯾﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

10.4.3.7

ھﻠﻦ ﮔﺒﺮﻣﺴﮑﻞ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  186ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ اورد ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮھﺎﺑﯽ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ طﺮف دری ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ
وﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه او ﻧﯿﺰ از ﭘﻠﻪ
ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رود وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص آﻣﺎل اﺣﻤﺪﯾﻦ ،در ﺟﻤﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺖ .ھﻠﻦ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺷﻤﺎری
از اﻓﺮاد را دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،182ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮھﺎﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وارد ﺷﺪﻧﺪ s68.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮاھﺎﺑﯽ در آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ.

10.4.3.8

ھﻠﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻣﺰ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  183ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﺎرﺳﯿﻮ ﮔﻮﻣﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ اول ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ از  LFBﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد و دود در داﺧﻞ راھﺮو ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﯿﺎه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ
ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪ ،ﻣﺎرﺳﯿﻮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از دود ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ،ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از طﺮف
s68,s71,s74
 LFBدر ﻣﻮرد ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ،اﻧﮫﺎ ﺑﺎ وارد ﺷﺪن در دود ﺑﻪ راه ﭘﻠﻪ ھﺎ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ.
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ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺼﺎوﯾﺮ دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،اﻧﮫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  3:37ﺻﺒﺢ و  3:56ﺻﺒﺢ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

10.4.4
10.4.4.1

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮھﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ذﮐﺮ ﺷﺪه زﯾﺮ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  182در طﺒﻘﻪ  -21م ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aآﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ راھﺮو وﭘﻠﻪ ھﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﮑﺮرا ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
 .bاﻧﮫﺎ از  LFBدر ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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 .cآﻧﮫﺎ از طﺮف اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
10.4.4.2

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﯿﭽﮑﺪام از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده اﻟﻮاھﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎرات در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی دﯾﮕﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن
در آﻧﺠﺎ ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد،
آﻧﮫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن
در طﺒﻘﻪ -21م ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﮑﺮرا ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻧﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ  999واﺿﺤﺎ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ
از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.

10.5

طﺒﻘﻪ  20م

10.5.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی آﻏﺎز ﺷﺪ 14 ،ﻧﻔﺮ در طﺒﻘﻪ -20م و درﺷﺶ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی  171و  174زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﻣﺤﻞ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ,s114,s116,s121,s122.وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﮐﯿﻨﮓ و دﺧﺘﺮ او آﺗﺎﻻ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧﻮد درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﭼﮫﺎر ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﮑﺎدی ﭘﺲ از ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻓﻮت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ ﻣﺮی ﻣﻨﺪی و ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ
ﻧﻤﻮدﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﺟﺴﯿﮑﺎ اورﺑﺎﻧﻮ راﻣﯿﺮز از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  176ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮت ﮐﺮد
رﻓﺖ )ﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی .(10.2.6.5-6

ﻧﺎم

ﺳﻦ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد /
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد

ﻓﻮت ﮐﺮد

وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﮐﯿﻨﮓ
آﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا آﺗﺎﻻ
ﻣﺮی ﻣﻨﺪی
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪ
ﻋﻤﺮ ﺑﻠﮑﺪی
ﻓﺮح ﺣﻤﺪان
ﻟﯿﻨﺎ ﺑﻠﮑﺪی
ﻣﺎﻻک ﺑﻠﮑﺪی

71
40
54
24
32
31
6ﻣﺎھﻪ
8

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 172
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 172
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 173
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 173
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 175
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 175
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 175
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 175

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 172
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 172
راھﺮو طﺒﻘﻪ -13م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -9م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -20م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -20م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -20م
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

10.5.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 172

10.5.2.1

ﺧﺎﻧﻢ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ ﮐﯿﻨﮓ و دﺧﺘﺮ او آﻟﮑﺴﺎﻧﺪار آﻟﺘﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  172ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و آﻟﮑﺴﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ ،دوﺳﺘﺎن و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ھﯿﭽﮑﺪام از اظﮫﺎرات ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ
اﯾﻦ دو ﺷﺨﺺ اﺷﺎره ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ در طﯽ ﻣﺪت آﺗﺶ ﺳﻮزی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده اﻧﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﻣﺎ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ دراﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا آﻧﮫﺎ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آن ﺑﯿﺪارﺑﻮده و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .آﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا آﮔﺮوﻓﻮﺑﯿﺎ )ﺗﺮس از ﻣﮑﺎن ھﺎی
ﺷﻠﻮغ( داﺷﺖ و آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﮔﺮ او در ﻣﻮرد آﺗﺶ اطﻼع داﺷﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﮔﺮوﻓﻮﺑﯿﺎ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ.

10.5.2.2

ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ و آﻟﮑﺴﺎﻧﺪرا
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .وﻟﯽ ،ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999و ﺗﻤﺎس ھﺎی دﯾﮕﺮ ،اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﻌﯿﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ
در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ﺧﻮد اطﻼع دھﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.5.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 173

ﻓﮫﺮﺳﺖ

67

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.5.2.1

ﻣﺮی ﻣﻨﺪی و دﺧﺘﺮ او ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  173زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ در طﯽ ﻣﺪت آﺗﺶ ﺳﻮزی ،اﻧﮫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ .ﺟﺴﺪ ﻣﺮی در راھﺮو ﻣﺸﺘﺮک طﺒﻘﻪ -13م ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﮐﺎدﯾﺠﺎ را در راه ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺑﯿﻦ طﺒﻘﻪ -9م و -10م ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در طﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،ﮐﺎدﯾﺠﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﻪ راھﺮو طﺒﻘﻪ -9م ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و او ﺑﻌﺪا از آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ s383,s384.در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ ،وﻟﯽ او ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  1:49ﺗﺎ  3ﺻﺒﺢ از طﺮﯾﻖ  Facebook Messengerﺑﺎ دوﺳﺘﯽ در ﺣﺎل ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﻮد
S382
و اﯾﻦ دوﺳﺖ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ازطﺮف  LFBرا ﺑﺎ اطﻼع ﮐﺎدﯾﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ.

10.5.2.2

 02:24:31ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺳﺎﯾﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 173
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی دود در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻮد.
اﭘﺮاﺗﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او دو ﮔﺰﯾﻨﻪ داﺷﺖ -در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﻦ ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،از
آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد و دود زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮک ﮐﺮدن آﻧﺠﺎ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دود را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
187.و355و356
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﺧﻮاھﻨﺪ رﺳﯿﺪ و درھﺎ ﺿﺪ آﺗﺶ ھﺴﺘﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ورود آﺗﺶ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.

10.5.2.3

در ﺳﺎﻋﺖ  1:49ﺻﺒﺢ ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﺮ روی  Face Bookارﺳﺎل ﮐﺮد و در آﻧﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن او در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﻮد و
او ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن او ﭼﺎرﻟﯽ ﮐﺮﮔﺰ ،در وﺣﻠﻪ اول در ﺳﺎﻋﺖ  2:49ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ اطﻼع داد ﮐﻪ ﮐﺎدﯾﺠﺎ در داﺧﻞ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﭼﺎرﻟﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ 357.ﭼﺎرﻟﯽ
از طﺮﯾﻖ  Face Bookاﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺖ  2:56ﭼﺎرﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و دو ﺑﺎره ﺑﻪ او
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ 358.ﭼﺎرﻟﯽ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﭘﻠﻪ
ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ دﯾﻮارھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻓﻘﻂ دود وﺟﻮد داﺷﺖ و اﺛﺮی از آﺗﺶ ﻧﺒﻮد .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎرﻟﯽ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﯽ
ﮔﺬارد ،در داﺧﻞ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دود وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،در را ﺑﺎز ﻧﮑﻨﺪ .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮد
وﻟﯽ دود ﺧﯿﻞ ﻗﻮی ﺑﻮد و در روی راه ﭘﻠﻪ ھﺎ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﺗﯿﺮه و ﭘﺮ از دود ﺑﻮد ،و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻤﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﮐﺮد .ﭼﺎرﻟﯽ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد ،و ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ،
ﺗﻮﺻﯿﻪ ای ﮐﻪ ﭼﺎرﻟﯽ ﺑﻪ اطﻼع ﮐﺎدﯾﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ 359-361.ﭘﺲ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﭼﺎرﻟﯽ در ﺳﺎﻋﺖ  3:32ﺻﺒﺢ ،ﭼﺎرﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎدﯾﺠﺎ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل آﻣﺪن ﺑﻮدﻧﺪ 361.آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎم از ﮐﺎدﯾﺠﺎ در
s382
ﺳﺎﻋﺖ  3:02ﺻﺒﺢ رﺳﯿﺪ و در آن او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎﻻ ﺑﻮد.

10.5.2.4

ﮐﺎدﯾﺠﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  2:50ﺻﺒﺢ ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ،آدل اوﻟﯿﻦ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او و ﻣﺎدرش ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﮕﺰﯾﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود زﯾﺎدی در راه ﭘﻠﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  3:15ﺻﺒﺢ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎدﯾﺠﺎ و ﻣﺮی ھﻨﻮز ھﻢ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ آﯾﺎ وارد ﺷﺪن
ﺑﻪ راه ﭘﻠﻪ ھﺎ ﮐﺎری اﻣﻦ ﺑﻮد اﺣﺴﺎس وﺣﺸﺖ زدﮔﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.5.2.5

در ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ، 999و ﭘﯿﺎم ھﺎی رد وﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻘﺎﺿﺎ و
ﺗﻮﺻﯿﻪ ای در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﭘﻨﺠﺮه و ﯾﺎ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻮاﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﺮی و
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.

10.5.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 175

10.5.3.1

ﻋﻤﺮﺑﻠﮑﺎدی ،ھﻤﺴﺮ او ﻓﺮح ﺣﻤﺪان و ﺳﻪ دﺧﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺎﻻک ) 8ﺳﺎﻟﻪ( ،ﺗﺴﻨﯿﻢ ) 5ﺳﺎﻟﻪ( و ﻟﯿﻨﺎ ) 6ﻣﺎھﻪ( در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره
 175زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺷﺮوع ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ
 2:07ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪه و در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻠﮑﺎدی را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺴﻨﯿﻢ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و او را از ﭘﻠﻪ
ھﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮد ،او اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻘﯿﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ ،او ﺑﻪ ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در
داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮد اطﻼع داد .وﻟﯽ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻣﻮران دﯾﮕﺮ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص
ﻓﻮت ﮐﺮده روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻋﻤﺮ ،ﻓﺮح و ﻟﯿﻨﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺟﺴﺪھﺎی اﻧﮫﺎ ﺑﺮ روی ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺑﯿﻦ
طﺒﻘﺎت -19م و -20م ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻻک در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﯿﭻ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ داد ﻧﺰدﯾﮏ زﻧﯽ ﮐﻪ واﮐﻨﺸﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
داد )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﺮح( و ﭘﺎی او ﮔﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .ﻣﺎﻻک از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﮫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای او ﻓﺮاھﻢ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺷﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ او ﺑﻌﺪا در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن درﮔﺬﺷﺖ s370,s371,s372,s373,s374.ﭼﮫﺎر ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﻓﺮح اﻧﺠﺎم
ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺎس ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در ھﯿﭽﮑﺪام از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎی اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
10.5.3.2

در ﺣﺪود  1ﺻﺒﺢ ﻓﺮح ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮد ،ﺳﻤﯿﺮا ﺣﻤﺪان ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن او ،در طﺒﻘﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد .ﺳﻤﯿﺮا ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻨﺰل او ﻧﺒﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد دﻟﻮاﭘﺲ ﻣﯽ
s375
ﺷﺪ.

10.5.3.3

 01:32:52ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮف ﻓﺮح ﺣﻤﺪان ﺑﻪ LFB
در طﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ،ﻓﺮح ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ او آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد و از آﻧﮫﺎ
ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دود داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ اﺗﺶ
ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ اﻣﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و دود را ﻣﺴﺪود ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
181و282
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ اﻣﺪ.

10.5.3.4

 01:35:44ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮف ﻓﺮح ﺣﻤﺪان ﺑﻪ 999
ﻓﺮح ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود ھﻔﺖ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺑﺨﺶ
ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ) (NWFCﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  NWFCﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ ،ﻓﺮح از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ
182و183و283و284
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

10.5.3.5

 02:07:07ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮف ﻓﺮح ﺣﻤﺪان ﺑﻪ 999
ﻓﺮح ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ اﺳﺖ و دود
ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و او در ﻣﻮرد ﻧﻮزاد ﺧﻮد دﻟﻮاﭘﺲ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
184و185و285و286
اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدن دود اداﻣﻪ دھﺪ.

10.5.3.6

در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  2ﺻﺒﺢ ﺳﻤﯿﺮا ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮح از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮد .ﻓﺮح ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻨﻮز ھﻢ در داﺧﻞ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و اﭘﺮاﺗﻮر  999ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻓﺮح ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ
وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖ
s375
ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.5.3.7

 02:17:13ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس از طﺮف ﻓﺮح ﺣﻤﺪان ﺑﻪ 999
ﻓﺮح ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻧﻤﻮد BT .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس را ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در اﯾﻦ
زﻣﺎن اطﻼﻋﺎت از طﺮف ﻓﺮح ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻤﺎس ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ )ﭘﺲ ﻓﺮح در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
186و287
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ(.

10.5.4
10.5.4.1

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﻋﻤﺮ و ﻓﺮح ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aدر ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ.
 .bﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻮد.
 .cاﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺑﻪ اﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.
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 .dآﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ در راھﺮو ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
10.5.4.2

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮی ﻣﻨﺪی و ﮐﺎدﯾﭽﺎ ﺳﺎﯾﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه و دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ،آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮک آﻧﺠﺎ و ورود ﺑﻪ راھﭙﻠﻪ ﺗﺎرﯾﮏ و ﭘﺮدود ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ .در آﺧﺮ ،وﻗﺘﯽ آﻧﮫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راھﭙﻠﻪ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود /آﺗﺶ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﭘﺎ در آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ھﺎی -13م و -9م ﺑﺮﺳﻨﺪ.

10.5.4.3

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -20م ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺗﺶ ﺳﻮزی درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ ،ھﯿﭽﮑﺪام ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
ﭘﻠﯿﺲ ،و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ از طﺮف ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -20م ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد )ﺟﺴﯿﮑﺎ اورﺑﺎﻧﻮ راﻣﯿﺮز( .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪ در طﺒﻘﻪ -20م ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

10.6

طﺒﻘﻪ  19م

10.6.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﭼﮫﺎرده ﻧﻔﺮ در طﺒﻘﻪ -19م ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی 161و162و 164و 166
)ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ( در راه ﭘﻠﻪ ھﺎ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮده و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ،و ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻨﺪ .ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ درﮔﺬﺷﺘﻨﺪ .ﻓﺎدوﻣﻮ اﺣﻤﺪ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،164از طﺒﻘﻪ -23م ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪه و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ )ﺑﻪ ﭘﺎراﮔﺮاف  10.2.4.12ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ( .ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺤﺎﻣﻨﺪور ﺗﺎﮐﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.

10.6.2

ﻣﺮون ﻣﮑﻮﻧﻦ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  163ﺑﺎ دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮد از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .او ﺑﺎ دﺧﺘﺮاﻧﺶ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻋﻮض
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ s124,s325از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ )ﭘﺎراﮔﺮاف .(10.2.2.19

10.6.3

دو ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  165از طﺮﯾﻖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ در ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ در ﻣﻮرد اﺗﺶ آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ راھﺮو ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﯿﮑﻮﻻس ﺑﺮﺗﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺤﯿﻔﯽ ھﻤﺴﺮش در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺖ LFB .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و آﻧﮫﺎ در آﺧﺮ از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت
ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ s115,320,321.در طﯽ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ  999اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪ.

10.7

طﺒﻘﻪ  18م

10.7.1

ﺷﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داد در طﺒﻘﻪ  -18م ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن  154 ،151و 155
)ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ( در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ )ﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی 10.2.2.11-
 20و  10.2.6.7-10را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ( .اﯾﺰاک ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ،ﮔﻨﺖ ﺷﺎﺋﻮ ،و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮑﺶ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﭘﺪر او ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺗﮑﻠﻪ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺷﺐ آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .اﯾﺰاک در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ،ﮐﻪ از طﺮف ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ،ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم دود ﺟﺎن
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  156ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

70

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﻧﺎم

10.7.2

10.7.3

ﺳﻦ

زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد /
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد

ﻓﻮت ﮐﺮد

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 151
65
ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ
-23م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 151
59
ﻓﺎطﻤﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ
-23م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 154
61
ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻧﯽ
-23م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 155
29
ﺑﺮﮐﺘﯽ ھﺎﻓﺘﻮم
-23م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،201طﺒﻘﻪ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 155
12
ﺑﯿﺮوک ھﺎﻓﺘﻮم
-23م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -13م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 153
5
اﯾﺰاک ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس
راﺑﯿﺎ ﯾﮫﯿﯽ ،ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  152در طﺒﻘﻪ -18م ،در ﺳﺎﻋﺖ  1ﺻﺒﺢ از طﺮف اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﺑﯿﺪار
ﺷﺪ 385.ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ او دود وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و  LFBﺑﻪ او ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی درطﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻮد و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭘﺲ
از آن راﺑﯿﺎ از طﺮف دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ راﺑﯿﺎ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی اﻓﺮاد ﻣﺪﺑﺮ ﮔﻮش داده و در داﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺳﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل او ھﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﺎ
 LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،156ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﯿﺪه اﺣﻤﺪ ،ﺑﻪ در او ﮐﻮﺑﯿﺪه
و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺰ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ .راﺑﯿﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .دو ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ در آﻣﺪﻧﺪ ،و در آن
زﻣﺎن دود ﻏﻠﯿﻆ ﺗﯿﺮه ای در داﺧﻞ راھﺮو ﺑﻮد و ﭼﺮاع ھﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻧﺠﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﯿﺮه ﺑﻮد .ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﭘﺲ از آن ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ رﻓﺖ ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .راﺑﯿﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  01:33:00ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻪ  LFBﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ از آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد 194.آﺗﺶ وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن راﺑﯿﺎ ﺷﺪ و او ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153ﺑﺮده و ﺑﻪ ﮔﻨﺖ ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ،دو ﮐﻮدک
آﻧﮫﺎ وﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ اﻧﯿﻮ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ ،و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ .راﺑﯿﺎ ﺑﺎری
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس در ﺳﺎﻋﺖ  02:34:42ﺻﺒﺢ ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ و او ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ھﻤﺴﺎﯾﻪ
ھﺎی ﺧﻮد در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153ﺑﻮد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
راﺑﯿﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﺗﯿﺮه ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺘﯽ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﻤﺴﺎﯾﻪ ﺷﺎن ﮐﺎری دﺷﻮار
ﺑﻮد s119,s120,249,195.ﺗﻤﺎس ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﭼﮫﺎر ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻎ و ﭘﻨﺞ ﮐﻮدک در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﺪ).(10.7.3-10.7.6
 02:31:26ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺗﮑﻠﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 153
ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺮار در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن
ﺑﻮده و داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  154ﺷﺪه ﺑﻮد )آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺣﻤﯿﺪ ﮐﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻪ ﺑﻮد( .ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود
ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راه ﭘﻠﻪ ﺑﺮوﻧﺪ .ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان دود در آﻧﺠﺎ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮوﻧﺪ188.و362و 248ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺑﺎری دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  02:42:51ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺗﻤﺎس ﭘﺲ از زﻧﮓ زدن ﺑﺮای
189و363
ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻗﯿﻘﻪ ،ﺑﺪون ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ  LFBﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

10.7.4

 02:42:14ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس از طﺮف ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ اﻧﯿﻮ ﺑﻪ LFB
ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ اﻧﯿﻮ ،ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،155ﺑﺎ  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153ھﺴﺘﻨﺪ .آﺗﺶ ﺳﻮزی
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  152ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و دود زﯾﺎدی در آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل
ﻣﺮدن ھﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی اﻧﯿﻮ و اﭘﺮاﺗﻮر در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﻤﺰﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺳﻮال
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ "ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ" .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﺗﺶ دور ﺷﺪه
197
و دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و ﺗﻤﺎس ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

10.7.5

02:48:21ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ راﺑﯿﺎ ﯾﺤﯿﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 153

ﻓﮫﺮﺳﺖ

71

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

راﺑﯿﺎ ﺑﺎ  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ در داﺧﻞ راه ﭘﻠﻪ ﺧﺮوج از آﺗﺶ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ 196.ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ راﺑﯿﺎ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺳﻨﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج
365
ﺷﻮﻧﺪ.
10.7.6

 02:51ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ھﺎی ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺗﻠﮑﻪ ﺑﻪ  Essex FRSدر آﭘﺎرﺗﻤﺎن 153
در ﺣﺪود  2:51ﺻﺒﺢ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺗﻠﮑﻪ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  153ﺑﺎ  Essex FRSﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود در راھﺮو در آﻧﺠﺎ
ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دود را ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت
آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ190.و 367اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﮑﺲ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ Essex FRS 366.ﭘﺲ از ان در ﺳﺎﻋﺖ  2:54ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﻣﯽ ﮔﺬارد و
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ 191.ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺑﺎری دﯾﮕﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  2:56ﺻﺒﺢ ﺑﺎ  Essex FRSﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ
او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ 192.ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺸﮏ ھﺎی ﺑﺎدی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻓﺮاھﻢ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺑﭙﺮﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺪارﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از طﺒﻘﻪ 18
ﺑﭙﺮﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر اﺳﮑﺲ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  LFBدر اﯾﻦ ﻣﻮرد اطﻼع ﻣﯽ دھﺪ 368.ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ او در ﺧﺎرج ﭘﻨﺠﺮه ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﭘﺎھﺎﯾﺶ را در ﺑﯿﺮون ﭘﻨﺠﺮه ﻗﺮار داده ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن رﺳﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﺮﯾﺪن آﻣﺎده ﺷﻮد S387,S684.ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس
ﺑﻌﺪ از  1:30ﺻﺒﺢ ﺑﺎ آﺑﺮاھﺎم آﺑﺒﻪ ،ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﺘﮕﺎن در طﺒﻘﻪ  -7م ﺻﺒﺤﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ آﺑﺮاھﺎم ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ
S390
ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.

10.7.7

راﺑﯿﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪش از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ رﻓﺖ و ﮔﻨﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را
اﻧﺠﺎم دھﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ھﻢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﮫﯿﻮاﻟﺸﺖ دﺳﺖ اﯾﺰاک را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .راﺑﯿﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮد و وارد راه ﭘﻠﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ دﯾﮕﺮان او را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .آﻧﮫﺎ ﺑﺪون ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ طﺮف
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در طﺒﻘﻪ -7م ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﺷﺪن از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ
s385
ﺷﺪ.

10.7.8

ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﮐﺘﯽ و ﺑﯿﺮوک آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  155ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ
راھﺮو وارد ﺷﺪ ،ﮔﻨﺖ را دﯾﺪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او رﻓﺖ ،او ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﻧﺠﺎت ﻣﺎﻧﺪن در طﺒﻘﻪ -18م و اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺑﻮد .زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آن ،او ﭼﻨﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  2:30ﺻﺒﺢ ﺑﻮد ،راﺑﯿﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
آﻣﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،او دﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ دﺳﺖ و دﺳﺖ اﯾﺰاک را ﺑﺎ
s123
دﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او وﺳﻂ راه ﺑﻮد ،اﯾﺰاک را ﮔﻢ ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ او را ﻧﺪﯾﺪ.

10.7.9

ﮔﻨﺖ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ را ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -22م در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:43ﺻﺒﺢ دﯾﺪ .ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ
ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد و او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ھﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  2ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻣﻮر
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻧﮫﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در اﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ
اﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻨﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .در
آن زﻣﺎن ،ﮔﻨﺖ و ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس از طﺮف دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ھﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
وﻟﯽ ،آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از  LFBدر آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .راﺑﯿﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن
آﻧﮫﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎ ھﻢ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،153آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ ار ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و
ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ دﺳﺖ اﯾﺰاک را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻨﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﺰاک ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﻧﺒﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ او در زﻣﺎن
s395
ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای از ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻮد.

10.7.10

ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﯿﺪه اﺣﻤﺪ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  156ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آژﯾﺮ آﺗﺶ ﺑﯿﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺎھﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﮔﻠﻮﻟﻪ ای اﺗﺸﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﻧﮫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .اﻧﮫﺎ ﺑﯿﺪرﻧﮓ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﻮﺳﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راھﺮو ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﮫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی
در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ درھﺎی ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎﯾﺸﺎن را زدﻧﺪ
s119,s120,s313,s314
و ﺑﺪون ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

72

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.7.11

10.7.12
10.7.13

ﺟﺴﺪ اﯾﺰاک ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ﺑﻌﺪا از طﺮف ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در راھﺮو طﺒﻘﻪ -13م ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ دری ﮐﻪ ﺑﻪ راھﺮو آﺳﺎﻧﺴﻮر وارد
s401,s402
ﻣﯽ ﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
در زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -18م ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﮑﯿﻨﻪ ،ﻓﺎطﻤﻪ ،ﺑﯿﺮوک ،و ﺣﻤﯿﺪ( ،دو
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ روﯾﺖ آﺗﺶ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﺎھﯿﺪ و ﺳﯿﺪه اﺣﻤﺪ( و ﮔﻨﺖ ،ﭘﺎﺋﻮﻟﻮس ،راﺑﯿﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ
در طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ از ﻗﺮار زﯾﺮ ﺑﻮد:
 LFB .aاز آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﻮد؛
 .bدود ﻏﻠﯿﻆ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
 .cﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﺮای اﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪن در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای
اﺳﮑﻮرت ﺷﺪن ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ.
 .dﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﺪن و ﯾﺎ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان ﺑﻮﻧﺪ.

10.7.14

ھﯿﭽﮑﺪام از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در طﺒﻘﻪ -18م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ  MPSﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،و ﯾﺎ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
از طﺮف ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻤﺎس
ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از طﺮف ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ در ﺳﺎﻋﺖ
 2:42ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ 197.اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .وﻟﯽ در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﯾﮫﯿﻮاﻻﺷﺖ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ای ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ s123.ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪ در طﺒﻘﻪ -18م ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

10.8

طﺒﻘﻪ  17م

10.8.1

ھﻔﺪه ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داد در طﺒﻘﻪ  -17م ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،145 ،141و  146ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ
-17م ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺧﺎﻟﻮﻓﯽ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮد ،از طﺮف ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻓﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﻧﺎم
ﮐﺎﻣﺮو ﻣﯿﺎه
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ
رﺑﯿﺎ ﺑﮕﻢ
ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﮕﻢ
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺧﺎﻟﻮﻓﯽ
وﯾﻨﺴﻨﺖ ﭼﯿﻨﺠﯿﻨﺎ

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

79
27
26
64
22
52
60

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 143
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 144

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
راھﺮو طﺒﻘﻪ -17م
راھﺮو طﺒﻘﻪ -10-14م
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 144

10.8.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142

10.8.2.1

رﺑﯿﺎ ﺑﮕﻢ ،ﺷﻮھﺮ او ﮐﺎﻣﺮو ﻣﯿﺎه و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ آﻧﮫﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻨﯿﻒ و ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﮕﻢ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  142زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﺸﺎن ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ازھﻮﺳﻨﺎ ﮐﻪ در راھﺮو ﺑﻮد،
در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت  1:28ﺗﺎ  3:18ﺻﺒﺢ ﭘﻨﺞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ  999ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ
ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  MPSو ﺳﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪی ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

73

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.8.2.2

 01:29:02ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  MPSاز طﺮف ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﮕﻢ
ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ  MPSﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ .ھﻮﺳﻨﺎ وﺣﺸﺖ زده
اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او دود وﺟﻮد دارد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر  MPSﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و در آن اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ
198و369و370
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﻤﺎس اﭘﺮاﺗﻮر  MPSﺑﻪ  LFBدر ﻣﻮرد ﺗﻤﺎس اطﻼع داد.

10.8.2.3

 02:26:38ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999از طﺮف ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﮕﻢ
ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ ،او اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ در ﺑﯿﺮون ﭘﻨﺠﺮه آﻧﮫﺎ ﺑﻮد ،ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ و آﻧﮫﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ داد .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﺎﻧﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ
داد ،آدرس را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد .ﺗﻤﺎس
199و371و372
ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.8.2.4

 03:08:54ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  999از طﺮﯾﻖ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﻧﺚ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن 142
ﺗﻤﺎس ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999از طﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ ﺷﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ.
ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  142ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده و از آﻧﺠﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ وﻟﯽ ھﻮﺳﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دود ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،و آﺗﺶ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﺎ داد زدن ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .او دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ و  LFBﺗﻤﺎس را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر  BTآﻧﺮا
ﺑﺮای ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 200.اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺎﺳﺨﯽ از طﺮف ﺷﺨﺺ )اﺷﺨﺎص( ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه درﯾﺎﻓﺖ
373و374
ﮐﻨﺪ و آﻧﮫﺎ در ﭘﺸﺴﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.

10.8.2.5

 03:18:16ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  LFBاز طﺮف ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﮕﻢ
ھﻮﺳﻨﺎ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ زده اﺳﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻨﻮز ھﻢ زﻧﺪه ﺑﻮده و در آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 142ھﺴﺘﻨﺪ ،او اﺳﺘﺪﻋﺎی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎرج
ﺷﻮﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دھﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
ھﻮﺳﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﯿﺮون در ورودی آﻧﮫﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮم اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮدو
201و375
آﻧﮫﺎ ﻣﺴﻦ ھﺴﺘﻨﺪ.

10.8.2.6

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ھﻮﺳﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﺪدی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ،او اظﮫﺎر
s422,s425
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد.

10.8.2.7

روﺣﻢ ﺧﺎﻧﻮم و ﻣﺤﻤﺪ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﺮو ﻣﯿﺎه ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮد ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻣﻐﺰی و ﻗﻠﺒﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،در ﭘﺎھﺎﯾﺶ آرﺗﺰوز داﺷﺖ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ راه رﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ زﯾﺎد ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود.

10.8.2.8

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی  145و  146ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﯿﺪارﺷﺪﻧﺪ و ﺑﯿﺪرﻧﮓ اﻧﺠﺎ را ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ 999
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﻮرﯾﻦ ﺟﻮﻧﺰ ،از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  145اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮدرﮔﻢ ﺑﻮدﻧﺪ را در راھﺮو دﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و
دﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ در ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﺑﯽ اطﻼع ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﻮرﯾﻦ اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ -10م
ﺟﻮﻻی ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای اطﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ آﻧﮫﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی
s110,s113,s126,s142,s143
رخ دھﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﭘﺎارﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ.

10.8.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 143

10.8.3.1

ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺧﻠﻮﻓﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﺻﺒﺎح ﻋﺒﺪﷲ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  143زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺻﺒﺎح در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و از آن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ای ﻓﺮاھﻢ ﻧﮑﺮد .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺻﺒﺎح و ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
آورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد .ﺑﺪن او از طﺮﯾﻖ

s422,s423

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راھﺮو ھﺎی طﺒﻘﻪ ھﺎی -10م ﺗﺎ -14م ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺷﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻣﺮده
اﻋﻼم ﺷﺪ.
10.8.3.2

ﻣﺴﺮوپ ﮐﺎﺳﻤﺠﯿﺎن ،رﯾﺘﺎ ﺗﺎﻧﮑﺎرﯾﺎن و ﻓﻮﻧﮓ ھﯽ -ﭼﺌﻮﻧﮓ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  141ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺴﺮوپ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آژﯾﺮ ﺧﻄﺮ را ﺷﻨﯿﺪ
و ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را در ﺧﺎرج دﯾﺪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪ .ﻓﻮﻧﮓ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد و ﺑﺎ
زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم دود ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد .ﻣﺴﺮوپ ﭘﺲ از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ﯾﺎ ﭘﻨﺠﻢ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﻮد .او ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ،رﯾﺘﺎ را ﺑﯿﺪار
ﮐﺮده و از آﻧﮫﺎ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺴﺮوپ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  143را زد و ﺑﺎ ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ ،و در اﯾﻦ زﻣﺎن رﯾﺘﺎ ،ﻣﺴﺮوپ و ﻓﻮﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ در
طﺒﻘﺎت ھﻔﺘﻢ و ھﺸﺘﻢ دود ﻏﻠﯿﻈﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺴﺮوپ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج از آﻧﺠﺎ ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد واھﻤﻪ
داﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ اداﻣﻪ داده و در ﺳﺎﻋﺖ  1:27ﺻﺒﺢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺴﺮوپ اظﮫﺎر
s117,s131,s412,s413
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ دود در راھﺮو ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد.

10.8.3.3

ﻣﺴﺮوپ و رﯾﺘﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﺎح در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:45ﺻﺒﺢ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺒﺎح ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او و ﮐﺎدﯾﺠﺎ
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺮک ﮐﺮده ،در را ﭘﺸﺖ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ او در راھﺮو ﺑﯿﻦ
s117
طﺒﻘﺎت -15م و -17م ﮐﺎدﯾﺠﺎ را ﮔﻢ ﮐﺮد.

10.8.3.4

ﻣﺎﻣﻮرآﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،اوﻟﯿﻮر دﺳﻔﻮرﺟﺲ ،ﮐﺎدﯾﺠﺎ را ﮐﻪ ﺑﯽ ھﻮش و ﯾﺎ ﻣﺮده ﺑﻮد در ﺑﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راھﺮو ھﺎی طﺒﻘﻪ ھﺎی -10م ﺗﺎ
-14م ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .او ﮐﺎدﯾﺠﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﮐﺎدﯾﺠﺎ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪ .در ﺧﺎرج ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎدﯾﺠﺎ
s414,s421
ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ داده ﺷﻮد ،وﻟﯽ او اﺣﯿﺎ ﻧﺸﺪ.

10.8.4

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 144

10.8.4.1

آﻗﺎی وﯾﻨﺴﺖ ﭼﯿﻨﺠﯿﻨﺎ ﺷﺨﺺ  60ﺳﺎﻟﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  144ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .او ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﻤﺎس ﻧﺪاﺷﺖ ،او ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت او ﻧﻤﯽ آﻣﺪ s410.ﻣﺪارﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ وﯾﻨﺴﻨﺖ ﺑﺎ
ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ و ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪارﮐﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺤﺮﮐﺎت او در
زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻓﺮاھﻢ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ھﯿﭻ اﺷﺎره ای در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ او در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮده
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا وﯾﻨﺴﺖ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ،
وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ او در ﻣﻮرد اﺗﺶ ﺳﻮزی آﮔﺎه ﺑﻮده و ﯾﺎ در طﯽ آن ﺑﯿﺪار ﺑﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد.

10.8.5
10.8.5.1

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن  142در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 LFB .aﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
 .bآﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ،ﺣﺮارت و ﺗﺎرﯾﮑﯽ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
 .cﮐﺎﻣﺮو و راﺑﯿﺎ ﮐﮫﻨﺴﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﮐﺎﻣﺮو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻧﺒﻮد.

10.8.5.2

ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺧﺎﻟﻮﻓﯽ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻮھﺮش ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ درزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ آﮔﺎه ﺷﺪ ﺗﺮک ﻧﻤﻮد .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﮐﺎدﯾﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺸﻤﺎم دود در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

10.8.5.3

ھﯿﭽﮑﺪام از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -17م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
ﭘﻠﯿﺲ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎ ،درﺧﻮاﺳﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه از طﺮف ھﻮﺳﻨﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  3:18ﺻﺒﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ201.و 375اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی وزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ راھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در آن زﻣﺎن ،ھﻮﺳﻨﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ و ﺣﺮارت ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و اﻓﺮاد ﮐﮫﻨﺴﺎل ھﻤﺮاه آﻧﮫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
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دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ در طﺒﻘﻪ -17م ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
10.9

طﺒﻘﻪ  16م

10.9.1

ده ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داد در طﺒﻘﻪ  -16م ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ از اﻧﮫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ و دو ﻧﻔﺮ در آﻧﺠﺎ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.

ﻧﺎم
ﺷﯿﻼ
ﺟﻮزف دﻧﯿﻠﺰ

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

84
69

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 132
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 135

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 132
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 135

10.9.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 132

10.9.2.1

ﺷﯿﻼ ) ﮐﻪ رﺳﻤﺎ ﺷﯿﻼ اﺳﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ طﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﻢ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را در ﺳﺎل  1970ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد(
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  132زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﯿﻼ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺧﻂ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن
آﺗﺶ ﺳﻮزی او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ از طﺮف ﺷﺎھﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﯿﻼ در
طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﭘﺴﺮ ﺷﯿﻼ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺷﯿﻼ ھﺮ ﺷﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  8ﺗﺎ  9ﺷﺐ ﺑﻪ
s432
ﺗﺨﺘﺨﻮاب ﻣﯽ رﻓﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺎﺳﮏ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﮔﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ.

10.9.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 135

10.9.3.1

ﺟﻮزف دﻧﯿﻠﺰ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮد ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ دﻧﯿﻠﺰ ،ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﮕﮫﺪاری ﺗﻤﺎم وﻗﺖ او را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه داﺷﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺟﻮزف ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و دﯾﺎﺑﺖ داﺷﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺣﺮﮐﺖ او ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺟﻮزف ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﺧﻮد ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻧﺪرت ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﭘﺪر او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ
s157,s430
از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻧﺒﻮد و در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﻠﻪ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده ﺑﻮد.

10.9.3.2

ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ و ﺟﻮزف ھﺮدو در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ در وﺣﻠﻪ اول در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 00:45
ﺑﻮی ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ راھﺮو رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد ،و در آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ دود ﺷﺪ .او ﺑﻪ ﭘﺪرش در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اطﻼع داد و وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .او در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ دھﺪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ آﮔﺎه ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دود در راھﺮو ﻏﻠﯿﻈﺘﺮ و ﺗﯿﺮه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ وآﺗﺶ
ﻧﺎﮔﮫﺎن در ﺧﺎرج ﭘﻨﺠﺮه او ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ،ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرش را ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻮزف ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ داد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﮫﻮت و ﻣﺘﺤﯿﺮ ﺑﻮد .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﺑﺎ ﺧﻮد
ﺑﮑﺸﺪ وﻟﯽ ﺟﻮزف ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ،ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و او ﺑﻪ طﺮف ﭘﻠﻪ ھﺎ رﻓﺘﻪ و دو طﺒﻘﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﺮوج ﭘﺪرش از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .او ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻮزف را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ و او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ دود ﺑﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ در
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  1:35ﺻﺒﺢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ وﻟﯽ ﺟﻮزف از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ .ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی
را دﯾﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد آب ﺣﻤﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد ﮐﻪ آن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
s157,s430,s427,s428,s429
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻠﻌﻪ ھﺎ ﺑﺎد ﺧﻮرده و ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﻮﻧﺪ.

10.9.3.3

در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﻮزف و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ
ﺳﻮزی ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺟﻮزف ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

10.9.4

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 136 ،134 ،133 ،131

10.9.4.1

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  131رﯾﭽﺎرد ﻓﻠﭽﺮ ،ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ اوﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و راھﺮو ﺑﺎ دود
s149
ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

76

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.9.4.2

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ) 133ﺳﻨﺴﺮ ﻣﺴﯿﺖ و ھﻤﺴﺮ او ﺣﻨﯿﻔﻪ( ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ
ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .ﺳﻨﺴﺮ ھﻔﺖ ﺑﺎر ﺑﺎ  999ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺎس او در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ  MPSو ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺘﺼﺎل ﺷﺪ و ﭘﻨﺞ ﺗﻤﺎس
ﺑﻌﺪی ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول  LFBﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و دود را ﻣﺴﺪود
ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ در طﯽ ﭘﻨﺞ ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪی ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻨﺴﺮ ﻣﮑﺮرا ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ
s153,s433,s434
آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ وﻟﯽ آﻧﮫﺎ در آﺧﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻓﺮار از آﻧﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

10.9.4.3

ادوارد داﻓﺮان در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  134زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ،ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آژﯾﺮ دود را ﺷﻨﯿﺪ ،آﮔﺎه ﺷﺪ.
او در ورودی ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮد و دود ھﻮا را ﭘﺮ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ او را ﺻﺪا زد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ادوارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ دود ﭼﻨﺎن ﻏﻠﯿﻆ
s156
ﺷﺪ ﮐﻪ او ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺲ ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻨﺪ.

10.9.4.4

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺣﻤﯿﺪ وﺣﺒﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  136ﺑﻮد .ﺣﻤﯿﺪ ﺻﺪای ﺗﺮق ﺧﻮردن ﺷﻨﯿﺪه و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﻌﻠﻪ ھﺎ در ﺧﺎرج از ﭘﻨﺠﺮه در ﺣﺎل ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪن ﺑﻮدﻧﺪ .او ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده و از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺖ .او ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت
s158,s159,s362
اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ.

10.9.5

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی

10.9.5.1

ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺷﯿﻼ طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ او در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺎ آﮔﺎه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺎن دﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮای او دﺷﻮرا ﺑﻮد.

10.9.5.2

ﺟﻮزف دﻧﯿﻠﺰ ظﺎھﺮا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷﮫﺎی ﭘﺴﺮش ﺑﺮای ﺳﻌﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ او ﺑﺮای ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﻼﺷﮫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن او ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﺳﻨﺴﺮ و ﺣﻨﯿﻔﻪ در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻂ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﮑﻪ
 LFBﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

10.9.5.4

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺪﯾﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

10.9.5.5

ھﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -16م در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ در وﺣﻠﻪ
اول ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ دﯾﮕﺮ ،و ﯾﺎ اظﮫﺎرات و ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .در ھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ادر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ طﺒﻘﻪ -16م اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ دﻧﯿﻠﺰ در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد )ﭘﺎراﮔﺮاف  .(10.9.3.2ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ
ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺸﺪ در طﺒﻘﻪ -16م ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

10.10

طﺒﻘﻪ  15م

10.10.1

ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داد در طﺒﻘﻪ  -15م ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺳﺘﯿﻮن ﭘﺎوردر آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،122ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد ،از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ.

10.9.5.3

ﻧﺎم
10.10.2

اﺳﺘﯿﻮن ﭘﺎور
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 122

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

63

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 122

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 122

10.10.2.1

اﺳﺘﯿﻮن ﭘﺎور ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺑﯽ ،دﺧﺘﺮش رﺑﮑﺎ راس و ﺳﻪ ﺳﮓ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎﺑﯽ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی
در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .اﺳﺘﯿﻮن ﺑﻪ آﻣﻔﯿﺰم دﭼﺎر ﺑﻮد و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﭘﻤﭗ آﺳﻢ و دارو ﻧﯿﺎز داﺷﺖ،
s438
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪم زدن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ھﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای او ﮐﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.

10.10.2.2

اﺳﺘﯿﻮن رﺑﮑﺎ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮد و آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺷﺎھﺪ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺮد و ﻣﺮدم
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .رﺑﮑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﮑﺮد .رﺑﮑﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ دﯾﮕﺮ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

77

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

اﺳﺘﯿﻮن ،وﯾﻦ ،ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ داد زدن از اﺳﺘﯿﻮن ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﺳﺘﯿﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
او ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .وﯾﻦ ﺑﻪ رﺑﮑﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ اﮔﺮ اﺳﺘﯿﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ .رﺑﮑﺎ ﺳﻌﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺪرش را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ او اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را رد ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ داد .ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺑﺮی از دود ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻪ داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮫﺎ وارد ﺷﺪ اﺳﺘﯿﻮن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ وﻟﯽ او ﺑﻪ آھﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮک آﻧﺠﺎ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺮای رﺑﮑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ و او ﺑﺎری دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ وﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرﺷﺎن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .رﺑﮑﺎ
آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ و ورود ﺑﻪ دود ﺗﺮک ﮐﺮد .او ﻣﺎﻣﻮان اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ و ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻮن رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ s438.اﺳﺘﯿﻮن و رﺑﮑﺎ
در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻮن ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد.
10.10.3

Flats 121, 123, 124, 125, 126

10.10.3.1

ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی  125 ،123 ،121و  126در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را
ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﻌﯿﺪ و ﻧﺎدﯾﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  121در راھﺮو ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد
s160,s162,s164,s167,s168,s685,s687
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اداﻣﻪ دادﻧﺪ.

10.10.3.2

ﮐﺮﯾﺴﺘﻮس ﻓﯿﺮﺑﺮن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  124ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮد .او در وﺣﻠﻪ او ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ دود وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد ،دود در راھﺮو ﻏﻠﯿﻆ و ﺧﻔﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
ﮐﺮﯾﺴﺘﻮس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ھﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .او ﺳﻌﯽ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد و ﻣﮑﺮرا ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در
s440
ﭘﺎﯾﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ ،او ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از دودی ﮐﻪ در راھﺮو وﺟﻮد داﺷﺖ از آﻧﺠﺎ ﺑﺮود.

10.10.4

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی

10.10.4.1

از ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -15م زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﺗﻨﮫﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﮐﺮﯾﺴﺘﻮس ﻓﯿﺮﺑﺮن ،در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج از آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد .رﺑﮑﺎ راس در وﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﺪر او ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .اﺳﺘﯿﻮن ﭘﺎور ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ و دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ
را ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .او ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از آن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ او ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.

10.10.4.2

ھﯿﭽﮑﺪام از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -15م در ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه و ﯾﺎ اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪن از طﺮف ﺷﺎھﺪﯾﻦ )ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از رﺑﮑﺎ ﮐﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪه ﺑﻮد( در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات و ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ھﺎ و ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺮی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻧﺸﺪﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

10,11

th Floor14

10.11.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ ،ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ در طﺒﻘﻪ -14م ﺑﻮدﻧﺪ .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از
روﯾﺖ آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ را در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﮔﺮد آوردﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻞ در آن زﻣﺎن اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪا ﺑﺮای ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ آﻣﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .دﻧﯿﺲ
ﻣﺮﻓﯽ ،زﯾﻨﺐ دﯾﻦ ،و ﭘﺴﺮ ﺟﻮان او ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ دﯾﻦ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎﻟﯽ )ﮐﻪ ﻧﺎم او ﺑﻪ دو
ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﯽ( زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﺮﯾﺪن ﻧﻤﻮده و ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،در ﮔﺬﺷﺖ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﻧﺎم
دﻧﯿﺲ ﻣﺮﻓﯽ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎﻟﯽ
زﯾﻨﺐ دﯾﻦ
ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ دﯾﻦ
10.11.2

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

56
23
32
2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 111
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 112
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 115
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 115

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 113
ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 113
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 113

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 111

10.11.2.1

دﻧﯿﺲ ﻣﺮﻓﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  111ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮده و آﻣﻔﯿﻤﯿﺰم داﺷﺖ s454.دﻧﯿﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ
ﺳﻮزی دو ﺑﺎر ﺑﺎ  LFBﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .در طﯽ اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺖ  01:24:35ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،دﻧﯿﺲ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر
 LFBﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺮون ﭘﻨﺠﺮه او ،در طﺒﻘﻪ -14م آﺗﺶ و دود وﺟﻮد داﺷﺖ .وﻟﯽ اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ دﻧﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ -4
م ﺑﻮد و او ﺑﺎﯾﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻮد و ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ
او ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ ،وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای او اﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪ202.و376و 377در طﯽ دوﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس
دﻧﯿﺲ ﺑﺎ  999در ﺳﺎﻋﺖ  01:39:32ﺻﺒﺢ او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر LFBﮔﻔﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺣﻤﺎم ﺧﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد.
اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دود را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ورود آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد 203,378,379.در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس اﺷﺎره ای ﺑﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.11.2.2

ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،دزﻣﻮﻧﺪ ﻣﺮﻓﯽ و ﭼﺎرﻟﺰ ﮐﻮرﻧﯿﻠﯿﻮس ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  111آﻣﺪه و ﺑﺎ دﻧﯿﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دود در آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ او را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112ﺑﺮدﻧﺪ و او ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺤﺠﺎﻟﯽ و ﻋﻤﺮ اﻟﺤﺞ ﻋﻠﯽ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آن زﯾﻨﺐ و ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ دﯾﻦ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،115و ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻤﺮ
و دﻧﯿﺲ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113و ﻧﺰد ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان دود
s466,s467
را داﺷﺖ.

10.11.2.3

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،دﻧﯿﺲ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﺎ ،دﻧﯿﺲ ﻣﮑﺮرا ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﺪ .او ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد s453,s454,s456,s457,s459.در
ھﯿﭽﮑﺪام از اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ،و اظﮫﺎراﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎم و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

10.11.3

Flat 112

10.11.3.1

دو ﺑﺮادر ﻋﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺎﻟﯽ ،و دوﺳﺖ اﯾﺸﺎن ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮑﺮاد ،ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﻦ آﺗﺶ ﺳﺎزی در ﺧﺎرج از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮد،
در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ در وﺣﻠﻪ اول در ﺳﺎﻋﺖ  1ﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی دود را اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ
در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ آﺗﺶ را از ﭘﻨﺠﺮه ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه روﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .درﺳﺎﻋﺖ  1:15زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ راھﺮو ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺎرﯾﮏ
ﺑﻮده و دود ﻏﻠﯿﻆ آﻧﺠﺎ را ﭘﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج از آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮐﻤﮏ از طﺮﯾﻖ ﭘﻨﺠﺮه
اﻗﺪام ﮐﺮدﻧﺪ و اظﮫﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﻣﺤﻮطﻪ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ آﻣﺪ .دود ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن
s171,s446
در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﺮد ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ.

10.11.3.2

زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آن ﻧﯿﮏ ﻣﺮﯾﻮن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112رﻓﺖ .ﺑﺮ ﺧﻼف درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﯽﻣﺎﻣﻮر اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎرﯾﻮن ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻣﻮﺟﻮد در راھﺮو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺑﻮداو ﻗﺒﻞ از اﻧﯿﮑﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،دودی ﮐﻪ ﺑﯿﺮون از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮد را ﻧﺸﺎن داد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ
s461
ﮔﺸﺖ.

10.11.3.3

ﻣﺤﻤﻮد در ﺳﺎﻋﺖ  1:56ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﮐﺠﺎﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او و ﻋﻤﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺗﯿﺮه
ﻏﻠﯿﻆ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ،
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"ﻣﺎ در داﺧﻞ در ﺣﺎل ﻣﺮدن ھﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﷲ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ .از ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ،ﭼﯿﺰی
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ".

ﭘﺲ از ان ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و از او ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺨﺎﻧﻪ ای ھﺎی او ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺴﺮ
ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ دودی ﮐﻪ در ﺣﺎل وارد ﺷﺪن ﺑﻮد را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .ﻣﺤﻤﻮد اظﮫﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ اﺷﺎره ای ﺑﺎ اﻓﺴﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺮده اﺳﺖ ،و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ای در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻤﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  2ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ دھﺪ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮر اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت
s449
آﻧﮫﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
10.11.3.4

ﻣﺎﻣﻮر اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎرﯾﻮن ﺣﺪود  10دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ،ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﻧﯿﺲ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،111ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112آﻣﺪ .دﻧﯿﺲ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮر
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .دﻧﯿﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ راه رﻓﺘﻪ و
ﯾﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﺪ .ده دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و ھﺮ ﺳﻪ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،113ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ )زﯾﻨﺐ ،ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ ،اوﻟﻮواﺳﺌﻮن ،رزﻣﺎری و دﺧﺘﺮﺟﻮان اوﻟﻮواﺳﺌﻮن و رزﻣﺎری( ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮد s171,s446,s461.ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران

آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ،
"ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ در راھﺮو ﺑﺎﺷﺪ و آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﺮا ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ آﻧﮫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﺗﺮک ﮐﻨﯿﻢ".
s446

ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻮد.
10.11.3.5

ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  2ﺻﺒﺢ و  2:46ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﺮ ﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ھﻨﻮز ھﻢ
s449
ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻧﮫﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113اﻧﺘﻘﺎل داده ﺑﻮدﻧﺪ.

10.11.3.6

زﻣﺎن ﭘﺲ از  2:45ﺻﺒﺢ ،ﻋﻤﺮ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪ و اﯾﻦ اظﮫﺎرات را در ﺗﺎرﯾﺦ  27ژوﺋﻦ  ،2018در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ  GTIﺧﻮد ﻧﻤﻮد،
"دراﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪه و ﺻﺪای آﻧﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و آن ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
S446
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ طﻨﺎﺑﯽ داﺷﺖ و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﺪ".

10.11.3.7

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ھﺎﺷﻢ ،در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در طﯽ ﺻﺤﺒﺖ ھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺤﻤﻮد و ھﺎﺷﻢ ﺑﻪ ﯾﺎد
s444,s449
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮑﺮرا اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دﯾﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﺒﻮد.

10.11.3.8

ﻋﺎﺻﻢ اﻟﺤﺠﺎﺑﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﮑﺮرا ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﺧﯿﺮا ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود آﻧﺠﺎ را
s450
ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ.

10.11.3.9

ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  2:30ﺗﺎ  2:50ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ .در طﯽ اﯾﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ)رزﻣﺎری ،اﻟﻮواﺳﺌﻮن ،دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن و ﻋﻤﺮ( آﻧﺠﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
s446
ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ اورد ﮐﻪ دﯾﺪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﺧﯿﻠﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد و اﺷﺨﺎص داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن در زﻣﺎن ﺗﺮک آﻧﺠﺎ از ھﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ
s470-s475
وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

 10.11.3.10وﻗﺘﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ او آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﺎ داﺧﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ راھﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دود ﭘﺮﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر او را ﻣﯽ
ﮐﺸﺖ s446.در طﯽ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﺤﻤﺪ را راﺿﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک )زﯾﻨﺐ و ﺟﺮاﻣﺎﯾﺎ( را ﺗﻨﮫﺎ ﺑﮕﺬارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ او در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ آﮔﺎه
s446
ﺑﻮد s449.ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮﯾﺪن و ﯾﺎ ﺳﻘﻮط از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻮت ﮐﺮد.
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 10.11.3.11ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.11.4
10.11.4.1

10.11.5

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  114و 116
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  116ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ s176,s177,s179,s441,s442.ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ
s447,s448
آﭘﺎرﺗﻤﺎن  114در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻮدﻧﺪ.
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 115

10.11.5.1

زﯾﻨﺐ دﯾﻦ ،در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  115ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺮ دو ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ،ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در طﯽ ﺳﺎﻋﺎت  1:28ﺗﺎ  3:16ﺻﺒﺢ زﯾﻨﺐ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.

10.11.5.2

 01:28ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ ﺑﺎ  MPSاز داﺧﻞ اﭘﺎرﺗﻤﺎن 115
اوﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ ﺑﺎ  999ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  MPSوﺻﻞ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ او اظﮫﺎر ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎز داﺷﺖ .در طﯽ
اﯾﻦ ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﺻﺪای او ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
204و380و381
دود ﺑﻪ طﺮف ﭘﻨﺠﺮه او ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.

10.11.5.3

 01:37:00ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ دﯾﻦ ﺑﺎ  999از داﺧﻞ اﭘﺎرﺗﻤﺎن 115
در طﯽ دوﻣﯿﻦ ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ ،ﮐﻪ ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ ،او ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ از زﯾﺮ در ورودی و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ در ﺣﺎل
وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﺑﻮد و از آﻧﮫﺎ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود .زﯾﻨﺐ ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮﭼﮏ
205و206و382و383
دارد و ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

10.11.5.4

 01:47:17ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ دﯾﻦ ﺑﺎ  999از داﺧﻞ اﭘﺎرﺗﻤﺎن 115
ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ،و زﯾﻨﺐ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  115ﺑﺎ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ و دود ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
207و208و384و385
وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﻪ -4م ،و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ -14م ﺑﻮد.

10.11.5.5

زﯾﻨﺐ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ دﯾﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،و او از زﯾﻨﺐ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ھﻨﻮز
ھﻢ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﭘﺲ از آن زﯾﻨﺐ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دود ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮد و او ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
s443
ﮐﻨﺪ.

10.11.5.6

 02:01:40ﺻﺒﺢ  -ﺗﻤﺎس  MPSﺑﺎ زﯾﻨﺐ دﯾﻦ
اﭘﺮاﺗﻮر ﭘﻠﯿﺲ  MPSﺑﺎ زﯾﻨﺐ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر از زﯾﻨﺐ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺳﺖ ،در ﺟﻮاب زﯾﻨﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑﺎﻻ آﻣﺪن از ﭘﻠﻪ ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ھﻤﻪ
را از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ .زﯾﻨﺐ اﺻﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دود ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .اﭘﺮاﺗﻮر از او ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺮف ﭘﻨﺠﺮه رﻓﺘﻪ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﮑﺎن
دھﺪ .زﯾﻨﺐ ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ ﮐﺴﯽ در طﺒﻘﻪ -14م اﺳﺖ .ﺗﻤﺎس روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﯾﻨﺐ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی
209و380و381
داده ﺷﺪه ﺑﺮای دﺳﺖ ﺗﮑﺎن دادن ﺑﺮای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﭘﻠﯿﺲ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

10.11.5.7

در ﺳﺎﻋﺎت  02:04:40و  2:07ﺻﺒﺢ زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮد وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس
210-212و386-388
ھﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

81

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.11.5.8

زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺮﻓﯽ و ﮐﻮرﻧﯿﻠﯿﻮس ،دﻧﯿﺲ را از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  112اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ،
s466,s467
زﯾﻨﺐ و ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ را ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺑﺮدﻧﺪ.

10.11.5.9

از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،113زﯾﻨﺐ در ﺳﺎﻋﺖ  03:05:21ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
216و217و389و390
آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺮک آن ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻗﺒﻞ ازاﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮫﺎ اﺳﺖ.

 10.11.5.10ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در  10.11.3.9ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  2:30ﺗﺎ  2:50ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺳﺎﮐﻨﺎن آﭘﺎرﺗﻤﺎن
 113ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ .در طﯽ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺠﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ رزﻣﺎری ،اﻟﻮواﺳﺌﻮن ،دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن و ﻋﻤﺮ آﻧﺠﺎ را ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ s470-s475.ھﯿﭽﮑﺪام از ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -14م ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.
 03:16:38 10.11.5.11ﺻﺒﺢ -ﺗﻤﺎس زﯾﻨﺐ دﯾﻦ ﺑﺎ  999از داﺧﻞ اﭘﺎرﺗﻤﺎن113
در طﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه از طﺮف زﯾﻨﺐ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ،اﭘﺮاﺗﻮر  ،BTﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس را ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBوﺻﻞ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎﯾﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،و او ﻧﯿﺰ ﺑﻪ زﯾﻨﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﯿﻦ
رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .زﯾﻨﺐ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽ
218و219و391و392
ﮐﻨﺪ.
 10.11.5.12ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ  999زﯾﻨﺐ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮐﻪ در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮد ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﺑﭽﻠﻮر داد ،و او ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻧﺠﺎت از آﺗﺶ را
ﺑﺪھﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ وﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در طﯽ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ،او ﺑﻪ زﯾﻨﺐ اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت او ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او از ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﺷﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از طﺒﻘﻪ
s460
-10م ﺑﺮوﻧﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن زﯾﻨﺐ دﯾﮕﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ داد و ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﭽﻠﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ او ﻓﻮت ﮐﺮد.
10.11.6

Flat 113

10.11.6.1

رزﻣﺎری اوﯾﻮﻟﻪ )دراظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﻼی آن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮔﺰارش اﻣﻼی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﮔﺰارش  GTIرا
اﻗﺘﺒﺎس ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( ،ھﻤﺴﺮ او اوﻟﻮواﺳﺌﻮن )ﺳﺌﻮن( ﺗﺎﻻﺑﯽ و دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﮫﺎ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺌﻮن
رزﻣﺎری را در ﺳﺎﻋﺖ  1:30ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪار ﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ او ﺳﺮو ﺻﺪاﯾﯽ را در ﺑﯿﺮون ﺷﻨﯿﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﮕﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوھﯽ از
ﻣﺮدﻣﯽ را دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ زﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ
را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ورودی را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ ﺗﯿﺮه ای در راھﺮو ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ از آن ﻋﺒﻮر
ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮔﻢ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺳﺌﻮن ﺑﺮای
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺮد وﻟﯽ دود ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدد .در داﺧﻞ ،رزﻣﺎری ﺑﺎرھﺎی ﻣﺘﻌﺪد
ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد و
آﺗﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .ﺷﻤﺎری از دوﺳﺘﺎن ﺑﺎ رزﻣﺎری ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ،
s172,s174,s681
وﻟﯽ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮑﺎر ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

10.11.6.2

در ﺳﺎﻋﺖ  2:30ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ھﺎروی ﺳﻨﺪرز ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﮫﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮا
ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد و آﺗﺶ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد .ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﺳﻨﺪرز آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﻤﻮد .ﻣﺪت
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﻣﺎﻣﻮران دﯾﮕﺮ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ زﯾﻨﺐ ،ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ ،دﻧﯿﺲ ،ﻣﺤﻤﺪ و ﻋﻤﺮ را ﺑﻪ آن آﭘﺎرﺗﻤﺎن آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻦ
ﺗﺮﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻮد .ﺣﺪود  30دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از آن ،ﻣﺎﻣﻮر دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113آﻣﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎق ﺧﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از آن ،آﺗﺶ وارد آﭘﺎرﺗﻤﺎن اﻧﮫﺎ ﺷﺪ ،اوﻟﻮواﺳﻮﺋﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از طﻨﺎﺑﯽ ﮐﻪ از ﻣﻠﺤﻔﻪ ھﺎ
درﺳﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد از ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮود وﻟﯽ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را
ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺪوﻧﺪ .رزﻣﺎری و اوﻟﻮواﺳﻮﺋﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﭘﺸﺘﺶ ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺑﯿﺮون دوﯾﺪه و
راه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راھﺮو را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .رزﻣﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ
اﻧﮫﺎ او را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮد .ﻋﻤﺮ ﺑﺎ دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن اوﻟﻮواﺳﻮﺋﻦ و راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
s172,s174,s446,s462,s470-s472,s474,s681
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﭘﻠﻪ ھﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﯿﺰی در ﺟﻠﻮ و ﯾﺎ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﺳﯿﺪ ،ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل او ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و ﺑﻪ او ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد و از او ﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯿﺮون
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺲ او را از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻧﺒﺮده ﺑﻮد و او در داﺧﻞ ﺑﺎ زﯾﻨﺐ ،ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ و دﻧﯿﺲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
s446
ﺑﻮد.
10.11.6.3

10.11.7
10.11.7.1

ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و آﻧﮫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ وﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -14م ﺑﺮﺳﻨﺪ .دﻧﯿﺲ ،زﯾﻨﺐ و ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  113ﺟﺎن ﺧﻮد را
از دﺳﺖ دادﻧﺪ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪا در آﻧﺠﺎ ﭘﯿﺪا ﺷﺪﻧﺪ .در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮﯾﺪ و ﯾﺎ از آﻧﺠﺎ ﺳﻘﻮط ﻧﻤﻮد .او از اﯾﻦ
s418,s463
ﺳﻘﻮط ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﺑﺪن او از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪا در ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﺪ.
ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی
از  11ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ -14م ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ اﺗﺶ ﺳﻮزی
رخ داده ﺑﻮد ،ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ھﺸﺖ ﻧﻔﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ
در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
 .aﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﻣﮑﺮرا از طﺮف ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؛
 .bآﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ،در راھﺮو در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ؛
 .cدﻧﯿﺲ ﻣﺮﻓﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﺣﺮﮐﺘﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺮای او
ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺷﻮد؛
 .dزﯾﻨﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛
 .eﻣﺤﻤﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﯾﻨﺐ و ﺟﺮﻣﺎﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.

10.11.7.2

در ﭘﺎﯾﺎن ،در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ،دود در داﺧﻞ راھﺮو ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺷﺪه و ﺗﯿﺮه و ﺧﻔﻪ ﮔﺮﺷﺪ و ﻗﺪرت دﯾﺪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﯿﺪ .ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ در ورودی آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ دود
ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮده و رد ﺷﺪن از ﻣﯿﺎن آن ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻤﺮ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت  1ﺗﺎ  1:15ﺻﺒﺢ در ﻣﻮرد
آﺗﺶ آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ و در آن زﻣﺎن دود ﭼﻨﺎن ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮدن ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻋﺒﻮر از ﻣﯿﺎن آن دﺷﻮار ﺑﻮد.

10.11.7.3

ﻣﺤﻤﺪ در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد در ﺳﺎﻋﺖ  1:56ﺻﺒﺢ در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﺳﻮال ﮐﺮد و ﻋﻤﺮ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او و ﻣﺤﻤﺪ
در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از  2:45ﺻﺒﺢ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪﻧﺪ ،و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻧﺮدﺑﺎﻧﯽ طﻨﺎﺑﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﭘﺲ از دﯾﺪن آن ،ﺑﺎوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،در
آﻧﮫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻧﻤﻮد .وﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ و اﻣﺮ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دﯾﺪن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اظﮫﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده
ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﺠﺎ اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮد.

10.11.7.4

ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺤﻤﺪ ،آﻣﺎل اﻟﺤﺘﺎﻓﯿﻪ ،در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﺲ از  6ﺻﺒﺢ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ اطﻼع ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺖ .او ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .او در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ آﮔﺎه ﺑﻮد و اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد،

"ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در آﻧﺠﺎ ﺑﻮد .اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا دﯾﺪه و ﻓﮑﺮ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آن ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﻦ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮدم ،در
آﻧﺰﻣﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮوم ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﭼﻄﻮر ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﺎﻓﺘﺎده اﺳﺖ؟ آﻧﮫﺎ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ در
آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ)ﭼﻨﯿﻦ(زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در واﻗﻊ ھﺪف از ﺣﻀﻮر آن ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
(S452 (para.56
ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ".
10.11.7.5

ﺑﺮﺧﻼف ادﻋﺎی آﻣﺎل در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و اظﮫﺎرات ﻋﻤﺮ در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﻧﺮدﺑﺎن طﻨﺎﺑﯽ ،ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ
دھﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -14م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﻋﻤﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻤﮑﻦ

ﻓﮫﺮﺳﺖ

83

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺪارﮐﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ،آﻧﮫﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ
درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف
ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎرات در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ.
10.12

طﺒﻘﻪ  13م

10.12.1

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎص در طﺒﻘﻪ -13م ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ھﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ از طﺒﻘﻪ -13م در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و ھﻤﮕﯽ آﻧﮫﺎ
s181-s200
ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

10.13

طﺒﻘﻪ  12م

10.13.1

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی ،دوازده ﻧﻔﺮ در طﺒﻘﻪ -12م ﺑﻮدﻧﺪ .دو ﺗﻦ از آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ
آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ 10 .ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ از طﺮف  LFBﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در
آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ در داﺧﻞ راھﺮوﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺮار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪه و آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ .ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
اﯾﻨﮑﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺷﻮاھﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اظﮫﺎرات ﭘﻠﯿﺲ
و ﯾﺎ ﻧﻈﺮات ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮ روی ﺗﺼﻤﯿﻢ اوﻟﯿﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،وﺟﻮد
s201-s214
ﻧﺪارﻧﺪ.

10.14

طﺒﻘﻪ  11م

10.14.1

 16ﻧﻔﺮ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داد در طﺒﻘﻪ  -11م ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ از اﯾﺸﺎن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ آﮔﺎه
ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎور ﺟﻌﻔﺮی ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻏﺶ ﮐﺮد و ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺣﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﮫﺎر ﻧﻔﺮ از آﻧﮫﺎ در طﺒﻘﻪ -11م ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺴﺎﻟﻢ ﺻﺎﺑﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻓﻮت ﮐﺮد.

10.14.2

ﻧﺎم

ﺳﻦ

ﺳﺎﮐﻦ

ﻓﻮت ﮐﺮد

ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺻﺎﺑﺮ
ﻋﻠﯽ ﯾﺎور ﺟﻌﻔﺮی

77
81

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 81
آﭘﺎرﺗﻤﺎن 86

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 81
راھﺮو طﺒﻘﻪ -10م

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 81

10.14.2.1

ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺻﺎﺑﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  81ﺗﻨﮫﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﺳﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺴﺮش،
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .ﻋﺒﺪاﻟﺴﺎﻟﻢ در ﺳﺎﻋﺖ  01:24:52ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ  LFBوﺻﻞ ﺷﺪ.
ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  91آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده اﺳﺖ و او در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﺮس دارد ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻗﺒﻼ در اﯾﻦ طﺒﻘﻪ آب طﻐﯿﺎن ﮐﺮده ﺑﻮد .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ او اطﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺣﺎل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آن
ھﺴﺘﻨﺪ .او از ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺳﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن او دود وﺟﻮد دارد وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ او ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎس
ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد220.و393و 394ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﺴﺮ او ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ از طﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻی او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ھﻤﺴﺎﯾﻪ ھﺎی داﺷﺘﻨﺪ ،آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد S476.ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم در ﺳﺎﻋﺖ  01:32:32ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ
 999ﺑﺮای دوﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎس ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﺗﺶ
221و395و396
در درون آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﺑﻮد.

10.14.2.2

ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻤﺎﺳﯽ از ﭘﺪرش در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺎت  1:45ﺻﺒﺢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ او اطﻼع داد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن او در ﺣﺎل ﺳﻮﺧﺘﻦ
ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺪر او اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﮐﺴﯽ
دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﭘﺮد او ﺳﺮﻓﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ
 2:30ﺻﺒﺢ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد s476.ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ﺑﺎ ھﯿﭽﮑﺪام از اﻋﻀﺎی  MPSدرطﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﺮد .درھﯿﭽﮑﺪام از ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی اورژاﻧﺲ و
ﯾﺎ در اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
10.14.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 85،84،83،82

10.14.3.1

ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ اﻟﮑﺎک ،آﻧﺘﻮﻧﯽ اﺳﻤﯿﺖ و دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺸﺎن در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  82زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی،
ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ  14ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ) (LFB & Essexدر طﯽ  12ﺗﻤﺎس )دو ﺗﻤﺎس ﻗﺒﻞ
از وﺻﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده او ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  4:40ﺻﺒﺢ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از طﺮف ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون اﺳﮑﻮرت ﺷﺪﻧﺪ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻤﺎری از دﻻﯾﻞ ﺑﻮد :دود ﻏﻠﯿﻆ در
داﺧﻞ راھﺮو ﮐﻪ دﯾﺪ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺮس از ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ھﺎ در راھﺮو و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺖ از دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن .ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻮرد
ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ھﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ طﺮف ﭘﻨﺠﺮه آﻧﮫﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮار از آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .در ھﯿﭽﮑﺪام
s218,s464,s465,397-410
از ﺗﻤﺎس ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ  999و در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪ.

10.14.3.2

ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  83زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻟﭙﯿﺪﯾﻮ ﺑﻮﻧﯿﻔﺎﭼﻮ ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮده او ﺑﻪ او
ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺨﺎطﺮ اﯾﻨﮑﻪ او ﺑﺮای ﺑﯿﺮون آﻣﺪن و ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﮐﮫﻨﺴﺎل ﺑﻮد ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺖ .او
از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و در ﺳﺎﻋﺖ  8:07آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد .آﻗﺎی ﺑﻮﻧﯿﻔﺎﭼﻮ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ای ﺑﻮد ﮐﻪ از
s220,s477
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

10.14.3.3

ﺑﺮاﻧﯿﺴﻼو ﻟﻮﮐﯿﭻ و ﻣﯿﺮان ﻟﻮﺳﻮﯾﻦ ،ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  84در وﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ
ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ راھﺮو ﺑﺎ دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ داﺧﻞ آن ﮐﺮدﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺮاﻧﯿﺴﻼو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺮان ﻓﮑﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺮدﺑﺎن ھﺎی طﻨﺎﺑﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮاﻧﯿﺴﻼو ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺻﻮرت ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ )اﯾﻦ ﻣﻮرد از طﺮف ﻣﯿﺮان ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ( .وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ اﻓﮑﺎر،
ھﺮ دو آﻧﮫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ رﺳﺎﻧﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﻪ طﻮر اﻣﻦ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﮫﺎ در ﺳﺎﻋﺖ  1:49ﺻﺒﺢ
s222,s223,s478
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

10.14.3.4

ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  85ﺑﻮدن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک
s225,s226
ﮐﺮدﻧﺪ.

10.14.4

آﭘﺎرﺗﻤﺎن 86

10.14.4.1

ﻋﻠﯽ ﯾﺎورﺟﻌﻔﺮی ،ھﻤﺴﺮ او ﻓﺎطﻤﻪ ﺟﻌﻔﺮی و دو دﺧﺘﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺎرﯾﺎ و ﻧﺎدﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره
 86ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻓﺎطﻤﻪ
و ﻣﺎرﯾﺎ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ دراﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺎد ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻮی دود اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮده و ﺧﺪﻣﺎت
اورژاﻧﺲ را در ﺑﯿﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﺎدﯾﺎ و ﻋﻠﯽ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ وﻟﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮک آﻧﺠﺎ آﻣﺎده ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎرﯾﺎ و ﻓﺎطﻤﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﺗﺶ را دﯾﺪﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎدﯾﺎ و ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ طﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ وﻟﯽ در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
s479,s480
ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺪادﻧﺪ و آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.

10.14.4.2

در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﺶ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﭘﻨﺠﺮه آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪ و داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن آﻧﮫﺎ ﺷﺪ ،ﻧﺎدﯾﺎ و ﻋﻠﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آﻧﮫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ داﺧﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
آﺳﺎﻧﺴﻮردر طﺒﻘﻪ -10م ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺑﺎ دود ﺗﯿﺮه ﭘﺮ ﺷﺪ و ﭼﺮاﻏﮫﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ای درھﺎی آﺳﺎﻧﺴﻮر
ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺮد .ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ رﺳﯿﺪ ،ﻧﺎدﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮای
ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ دﯾﮕﺮ در داﺧﻞ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻧﺒﻮد ،او ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
طﺒﻘﻪ -10م رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮫﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ s479.ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪا ﻋﻠﯽ را در راھﺮو طﺒﻘﻪ -10م ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ و او را از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدﻧﺪ s482,s483.در ﺧﺎرج از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن او ﻣﺮده اﻋﻼم ﺷﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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10.14.5

ﻧﯿﺘﺠﻪ ﮔﯿﺮی

10.14.5.1

از  16ﻧﻔﺮی ﮐﻪ در طﯽ ﻣﺪت رﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ -11م ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ 11 ،ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ
ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ،ﻋﻠﯽ ﯾﺎور ﺟﻌﻔﺮی زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
دﺧﺘﺮ ﺧﻮد در طﺒﻘﻪ -10م ﺟﺪا ﺷﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ از دﺳﺖ داد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده
او در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ :دود ﻏﻠﯿﻆ در داﺧﻞ راھﺮو ﮐﻪ دﯾﺪ را ﺿﻌﯿﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ ،ﺑﺎور ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ وﺿﻌﯿﺖ را ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺗﺮس از ﻧﺎداﻧﺴﺘﻪ ھﺎ در
راھﺮو و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﺎظﺖ از دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن .آﻗﺎی ﺑﻮﻧﯿﻔﺎﭼﻮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺑﻮدن و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ داﺷﺖ در
آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  83ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  84ﻧﯿﺰ در وﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﺑﺎم و ﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮو ﯾﺎ اظﮫﺎرات
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮدر آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ.

10.15

طﺒﻘﻪ  10م

10.15.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ -10م ﺷﺮوع ﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف آﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ھﯿﭽﮑﺲ ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

10.15.2

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -71زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی رخ داده ﺑﻮد ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ راھﺮو ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﻮده و ﭘﺮ از دود ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد وﻟﯽ او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ رﺳﯿﺪه و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ
s229
ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .او ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﮑﺮد.

10.15.3

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -72ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ او ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮد در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی اطﻼع ﯾﺎﻓﺖ .او در وﺣﻠﻪ اول
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ دو ﻣﺎﻣﻮر آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج آﭘﺎرﺗﻤﺎن او ﺑﺮ روی ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﺮاﺗﻮر  LFBﺑﻪ او
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه دود در راھﺮو ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻠﯿﻆ ﺑﻮد و او ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮد .او ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ
s231,s487,s488
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

10.15.4

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -73ﭼﮫﺎر ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دود اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ راھﺮو از دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در وﺣﻠﻪ اول
از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮک آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ .وﻟﯽ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﻧﻤﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ﭘﻠﻪ ھﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و از طﺮﯾﻖ
s235-s244
ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

10.15.5

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -74دو ﺳﺎﮐﻦ اﯾﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ دود اﺳﺘﺸﻤﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ
راھﺮو از دود ﺗﯿﺮه ﻏﻠﯿﻆ ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ ﺷﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪ
s244,s246
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن از طﺮﯾﻖ ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

10.15.6

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -75ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف دود ﺗﯿﺮه
s248,s489
ﻏﻠﯿﻆ او ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ.

10.15.7

آﭘﺎرﺗﻤﺎن  -76دو ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺪرﻧﮓ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و ﺑﺪون ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
s250,s252,s491,s492
را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.

10.15.8

اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -10م رﻓﺘﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ  LFBﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮرھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن
در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺸﺪﻧﺪ.

10.16

طﺒﻘﻪ  9م

ﻓﮫﺮﺳﺖ

86

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

10.16.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ -9م ﺷﺮوع ﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ
از طﺒﻘﻪ -9م ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺮﻓﺖ و ھﯿﭽﮑﺲ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﻠﯿﺲ
ﻧﺪاﺷﺖ .ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ﺑﺎم و ﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد .ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  65ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺷﺨﺺ ﺳﺎﮐﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  65ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ در او ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻧﺪ ﺑﯿﺪار ﺷﺪ ،آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ او و دﺧﺘﺮ ﺟﻮان او را از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرج ﮐﺮدﻧﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ در طﺒﻘﻪ -9م ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  999ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﮐﺴﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺷﻤﺎره  61و63
در طﯽ آن ﺷﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد s260,s262,s265,s267-s269,s273s275,s277.ﺣﻨﺎن وھﺎﺑﯽ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  66در وﺣﻠﻪ اول در ﻣﻮرد
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ آﭘﺎرﺗﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،آﮔﺎه ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺻﺪای اﻧﺮا ﺷﻨﯿﺪ وﻟﯽ اﻧﺮا ﻧﺪﯾﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﻪ دﻟﯿﻞ
s281,s282
ﺣﻀﻮر آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻮد.

10.17

طﺒﻘﻪ  8م

10.17.1

ﺧﻠﯿﺪ اﺣﻤﺪ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  51ﺑﻪ ھﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﺧﻮد در طﺒﻘﻪ -8م ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ،
در ﻣﻮرد آن اطﻼع داد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﯿﺪرﻧﮓ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ 224.ھﯿﭽﮑﺲ در طﺒﻘﻪ -8م ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  999ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺧﯿﻠﯽ از ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ دود
s493-s500,s502-s509
ﭼﮕﻮﻧﻪ در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻮی ﺿﻌﯿﻒ دود اﺣﺴﺎس ﺷﺪ،ﻏﻠﯿﻆ و ﺧﻔﻪ ﻧﺎک ﺷﺪ.
ھﯿﭽﮑﺪام از ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮕﺎن ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از آﻣﯿﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،51ﮐﻪ ﺑﻌﺪا در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم
s496
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.18

طﺒﻘﻪ  7م

10.18.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -7م ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻧﺪ ،و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ،
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ  1ﺻﺒﺢ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ھﻤﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و از آﻧﮫﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺰﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  44ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  44آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دود ﻏﻠﯿﻆ در طﺒﻘﻪ -4م ﻣﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ
ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .آﻧﮫﺎ از داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ  LFBﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ
آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﺳﺎﻋﺖ  01:48:04ﺻﺒﺢ ﺗﺮک ﮐﺮﻧﺪ s128,s390,s512-s544,224.ھﯿﭽﮑﺪام از ﺷﺎھﺪﯾﻦ اﺷﺎره ای ﺑﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﯿﮑﺎﺋﻞ ﺳﻮﺑﯿﺸﺎک از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  ،43ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﭼﺮا ازھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﭘﺨﺶ ﮐﺮدن آب
s517
ﺑﺮ روی آﺗﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﺳﻮال ﮐﺮد.

10.19

طﺒﻘﻪ  6م

10.19.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -6م زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻮرد آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ آﻧﺠﺎ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ در طﺒﻘﻪ -6م ﺑﻮدﻧﺪه و از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ھﯿﭽﮑﺲ از طﺒﻘﻪ -6م ﺑﺎ ﺷﻤﺎره 999
ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد آﻧﺠﺎ را ﻗﺒﻞ و ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ،آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﺳﺎﻋﺖ  01:48:22ﺻﺒﺢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﻮد .ھﯿﭽﮑﺪام از
s139,s545,s553,s556-s558,224
ﺷﺎھﺪﯾﻦ در اظﮫﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮدﻧﺪ.

10.20

طﺒﻘﻪ  5م

10.20.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺼﺎی ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -5م ﺑﻮدﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎﻣﻮران
آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﺜﻨﺎی دو ﻧﻔﺮاز ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن 23
ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻏﻠﯿﻆ آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،در وﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮدﺑﺎن
 LFBﮐﻪ در ﺧﺎرج ﭘﻨﺠﺮه آﻧﮫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ s563,s572.ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﮫﺎ ،ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  23ﺑﻮﻧﺪ
s83,s300,s301,s345,s563-s585
از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮﯾﺨﺘﻨﺪ.

10.21

طﺒﻘﻪ  4م

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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10.21.1

آﺗﺶ ﺳﻮزی در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  16در طﺒﻘﻪ -4م آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در طﺒﻘﻪ -4م ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺮوع ﺷﺪه و دودی ﻏﻠﯿﻆ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی دو
ﻧﻔﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  .12دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  12اظﮫﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ او و دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ او در وﺣﻠﻪ اول در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ آﺗﺶ و ﯾﺎ دود را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،و او
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺎﯾﺪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
آﮔﺎه ﺑﻮد .وﻟﯽ آﻧﮫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ دود ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮان ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ s602.ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﻪ -4م ﻗﺒﻞ ،و ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
اطﻼﻋﺎت دورﺑﯿﻦ ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  01:46:21ﺻﺒﺢ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮد 224.ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ در اظﮫﺎرات ﺧﻮد ﺑﻪ
s588-s612
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ اﺷﺎره ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.

10.22

طﺒﻘﻪ  3م

10.22.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی در طﺒﻘﻪ -3م ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی
s559ﻣﻠﻄﻊ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از آﻧﺠﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻓﺮادی ﮐﻪ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره  9ﺑﻮدﻧﺪ.
 s562,s613-s616,224ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺷﻤﺎره ) 9واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﻪ ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﮫﺎ( ،در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪه و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ
ﺧﺪﻣﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺎرﯾﮑﻮ ﺗﻮﯾﻮﺷﯿﻤﻮ-ﻟﻮﺋﯿﺲ از ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﻮد ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ s617-s620.ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﺑﺪ.

10,23

طﺒﻘﻪ  1و طﺒﻘﻪ 2

10.23.1

ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ طﺒﻘﺎت  1و ) 2طﺒﻘﺎت ﺑﯿﻦ ھﻤﮑﻒ و طﺒﻘﻪ اول( ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی وﺧﯿﻤﯽ
s621-s630
رخ دارده ﺑﻮد آﮔﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻗﺴﻤﺖ اول  -ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
11

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

11.1

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺟﺎﻋﯽ را ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻗﺴﻤﺖ  4ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دھﺪ .ھﺮ
ﮐﺪام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺟﺎﻋﯽ ﺑﻪ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

11.2

 .1ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف  Nabil Choucairدر ﺗﺎرﯾﺦ  19ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ،2017ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮارد
زﯾﺮ:
 .aارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی  Grenfell Towerﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ؛

11.3

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ در طﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ:
.i

آﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ،دود و ﯾﺎ آﺗﺶ ،درطﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﺮوج آﻧﮫﺎ از
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﺗﺶ و دود در ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در
ﺣﺎل ﺻﻌﻮد ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ دود ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

.ii

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ،وﺣﺸﺖ  /و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻄﺮ در ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ﻧﺎ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎت
اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اطﻼﻋﺎت دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی دﯾﮕﺮان را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

.iii

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﮐﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و از طﺮﯾﻖ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ طﺒﻘﺎت
ﺑﺎﻻ ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ.

11.4

 15ﻧﻔﺮی ﮐﻪ از طﺒﻘﺎت 18و19و 20و  22ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م رﻓﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ  1:44ﺻﺒﺢ
ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،آﻧﮫﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ اطﻼع داده ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

11.5

ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ اﻓﺮاﺳﮫﺎﺑﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت از
طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م آﻣﺪه و در آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺠﺎت ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .وﻟﯽ ،ﺳﻠﻤﺎز ﺳﺘﺎر ﭼﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و او آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ در راھﺮو ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺮوﻧﺪ
ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ در طﺒﻘﺎت زﯾﺮ و در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد (s292 (para14.ﻓﺎطﻤﻪ ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺳﻠﻤﺎز ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ
ﺑﺨﻮاھﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ را از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ھﯿﺪروﻟﯿﮏ و ﯾﺎ ﻧﺮدﺑﺎن ﺑﻠﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ -23م ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺠﺎت
دھﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ طﺒﻔﻪ -23م رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺳﻠﻤﺎز ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را دﯾﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ھﺪف از
ﺣﻀﻮر آن ﻧﺠﺎت اﺷﺨﺎص ﺑﻮد .او از ﻓﺎطﻤﻪ ﺳﻮال ﮐﺮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺻﺪای ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﺸﻨﻮد و او ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﺷﻨﯿﺪ ﺻﺪای آن ﻧﺒﻮد .ﺳﻠﻤﺎز ﺑﻪ ﻓﺎطﻤﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ھﻠﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ او را ﻧﺠﺎت دھﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺎطﻤﻪ اﯾﻦ
اطﻼﻋﺎت را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﮑﯿﻨﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و او در زﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﻓﻮﻟﻮرا ﻧﺪا داده اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﭘﺲ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪ ،ﺳﻠﻤﺎزﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
داده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎز ،ﺗﻨﮫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را روﯾﺖ ﮐﺮد ،اﯾﻦ ﺑﺎور را در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش داد .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ طﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮑﯿﻨﻪ و ﻓﺎطﻤﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه در ﻣﻮرد ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
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اطﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از طﺮف ﺳﻠﻤﺎز در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دادﻧﺪ ،وﻟﯽ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ
و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺘﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
11.6

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ درطﯽ آﺗﺶ ﺳﻮزی ،ﻣﺮدم ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و در طﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ان زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
.i

 LFBﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن
اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻮده و /ﯾﺎ ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ،دﻧﺒﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ در ﺷﻤﺎری از روش ھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ:
 .aﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎی ) LFBو ﯾﺎ  FRSدﯾﮕﺮ(؛
 .bﺗﻤﺎﺳﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ از طﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از Grenfell Tower
 .cﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از طﺮف ﯾﮑﯽ از ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در داﺧﻞ Grenfell Tower
 .dاز طﺮف ﻣﺎﻣﻮران آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.

.ii

دود ﻏﻠﯿﻆ ﺳﻤﯽ و دﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در راھﺮو ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد)ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻧﻮر( ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﻠﻪ ھﺎ و ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ
ھﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.

.iii

ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روش طﺮاﺣﯽ آﻧﮫﺎ ،آﺗﺶ در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل
ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﺮ ﺧﻼف وﺿﻌﯿﺖ دودﮔﺮﻓﺘﻨﮕﯽ ،اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻦ ﺑﻮد.

.iv

ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻣﺎﻧﺪن در داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎﯾﺸﺎن در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی آﮔﺎه
ﺑﻮدﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ در ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ داﻧﺶ ﻗﺒﻠﯽ داﺷﺘﻪ و ﯾﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد در طﯽ اﺗﺶ ﺳﻮزی
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

.v

ﻣﺮدم ﺑﻪ راھﺮوھﺎ و راه ﭘﻠﻪ ھﺎ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و داﺧﻞ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ:
 .aاﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﺧﻄﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮد ،از ﮔﺮﯾﺰ آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ ﭘﺎﺋﯿﻦ رﻓﺘﻦ از ﭘﻠﻪ ھﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﻮد.
 .bﺗﺒﮫﻢ ،وﺣﺸﺖ و  /ﯾﺎ ﻋﺪم اطﻼع در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﻮد ،و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎی دﻗﯿﻖ در
ﻣﻮرد ﻋﺪم اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اطﻼﻋﺎت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪ.
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.vi

ﺑﻌﻀﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻦ ﮐﻢ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻼﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ھﺎی ﺧﻮد در داﺧﻞ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

.vii

اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻮان آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ،و ﯾﺎ اﻋﻀﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻄﺮﻧﺎک در راھﺮو ھﺎ و
راه ﭘﻠﻪ ھﺎ از طﺮف ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎص.

.viii

ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،در ﻣﻮرد ﺟﻮزف دﻧﯿﻠﺰ( ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺪ آﻧﮫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ
از ﭘﻠﻪ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.

.ix

ﺗﺸﻮﯾﻖ از طﺮف دﯾﮕﺮان ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در آﻧﺠﺎ )زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﺷﺪ در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ(.

ﺷﻮاھﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد
ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﺪ را در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دادﻧﺪ .وﻟﯽ ،ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﮫﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ،و وﺣﺸﺖ و ﻧﺎ اﻣﯿﺪی ﺑﺮ آﻧﮫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی
ﻧﻤﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪ ھﺎی ﮐﻠﯿﺪی در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

90

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower
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راﻧﯿﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ،از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  203در طﺒﻘﻪ -23م و دو ﮐﻮدک ﺟﻮان او ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ را
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاھﺮ او ،ﺳﯿﺪه ،ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ اطﻼع داده ﺑﻮد ،در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش داده ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ ،ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ او ﭼﻨﯿﻦ
اطﻼع داده ﺷﻮد ،و ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ،راﻧﯿﺎ اظﮫﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﮫﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺧﺮوج
ﻧﺒﻮدﻧﺪ .و او اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را در زﻣﺎن ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻨﯿﺮا  ،ﻣﺤﻤﻮد در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  3ﺻﺒﺢ ،ﺑﺎ اظﮫﺎر ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر دود در
آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﻧﻤﻮد .ﺳﯿﺪه ھﻤﭽﻨﯿﻦ اظﮫﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ راﻧﯿﺎ و ﮐﻮدﮐﺎن او از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﭘﻠﻪ
ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
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ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193در طﺒﻘﻪ -22م در وﺣﻠﻪ اول ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭘﺎراﮔﺮاف ) 10.3.4.4ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
دود ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ از طﺮف  LFBﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از طﺮف ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ( در آﻧﺠﺎ
ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .آﻧﮫﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻮاده
ﭼﻮﮐﺮ واﺿﺤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮﯾﻊ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ را داﺷﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺒﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای
ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از طﺮف ﻧﺎدﯾﺎ ﭼﻮﮐﺮ در ﺗﻤﺎس او ﺑﺎ  LFBدر ﺳﺎﻋﺖ  2:36ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺎدﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن در ﺳﺎﻋﺖ
 1:46ﺻﺒﺢ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ او ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ رﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺗﻤﺎس ھﯿﭻ
اﺷﺎره ای ﺑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﻌﺪی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ،999ﺑﺎﺳﻢ ﭼﻮﮐﺮ ﻣﮑﺮرا اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺎﺳﻢ واﺿﺤﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺗﻨﮫﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد و آﻧﮫﺎ از طﺮﯾﻖ دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺨﺘﻦ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﮑﺮرا اظﮫﺎر داﺷﺖ
ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺗﻤﺎس ﺑﻌﺪی ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ھﻮﯾﺖ ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎس ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
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ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻧﺎاﻣﯿﺪی و اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺰ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از طﺮﯾﻖ اظﮫﺎرات ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﻟﯽ ،ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در
داﺧﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎن  193ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮا ﺑﻮد ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و دوﺳﺖ او ﻟﯿﺪﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود در
آﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﺿﻤﺎﻧﺖ از طﺮف  LFBدر اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ طﺒﻘﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻣﻦ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﮑﻨﻨﺪ .او ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی را روﯾﺖ ﮐﺮد وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﻧﺒﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
در آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد .وﻟﯽ ،در ﺗﻤﺎس ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه در ﺳﺎﻋﺖ  2:55زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺣﺸﺖ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد )اﯾﻦ ﺗﻤﺎس در وﺣﻠﻪ اول از طﺮﯾﻖ ﻧﺎدﯾﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻓﺮﯾﺎد زدن ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد( او ﺗﻘﺎﺿﺎی ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﮐﺮد
ﭼﺮا ﮐﻪ آﺗﺶ ﺑﻪ ھﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ و ﻟﯿﺪﯾﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎھﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﭼﻮﮐﺮ ﻣﮑﺮرا اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺗﺮک ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

11.11

ﻧﻮرا ﺟﻤﺎل و ھﺎﺷﻢ ﮐﺪﯾﺮ از آﭘﺎرﺗﻤﺎن  192ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ .اوﻟﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮای ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از طﺮف ﻧﻮرا در ﺗﻤﺎس او ﺑﺎ  LFBدر ﺳﺎﻋﺖ  2:38ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ
اﺷﺎره ای ﺑﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻌﺪی ﻣﮑﺮرا اظﮫﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دود
ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ .اﭘﺮاﺗﻮر ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﻪ ﻧﻮرا ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﻪ ھﺎ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ،ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺑﺎور اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ
راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮار وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

11.12

ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ از اﺷﺨﺎص در  Grenfell Towerﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﺎﻣﻼ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﮔﺎھﯽ از ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،اﯾﻦ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻪ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد را در ذھﻦ ﺧﻮد ﭘﺮورش دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺖ ،آﯾﺎ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد
داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻧﺰوا و ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ھﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ آﻧﮫﺎ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی آﻧﮫﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
ارﺳﺎل ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺟﺎﻋﯽ  ،(d1ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

11.13

ﺷﻤﺎری از ﺷﺎھﺪﯾﻦ در ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ از طﺮﯾﻖ آب ﭘﺎﺷﯽ
ﺑﺮ روی آﺗﺶ و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎد از طﻨﺎب ھﺎ و ﯾﺎ ﻧﺮدﺑﺎﻧﮫﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪS660,S662,S663,S671,S673,S675 .ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻓﯿﻠﻢ
ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد S675.اﯾﻦ ﺳﻮء ﺗﻔﺎھﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ھﺎی آﻧﮫﺎ داردﻧﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ

91

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

11.14

 .bھﺮﮔﻮﻧﻪ اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی Grenfell
ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 Towerﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ.

11.15

ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ ای از طﺮف ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﮫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی  Grenfell Towerﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﯿﻠﻢ ھﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ دورﺑﯿﻦ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﺮان ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ھﺎﯾﺸﺎن وﺻﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ NPAS
و ﯾﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺮ روﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ارﺟﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

11.16

ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺪرﮐﯽ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ اظﮫﺎر ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از طﺮف
ﭘﻠﯿﺲ و ﯾﺎ اظﮫﺎرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻی  Grenfell Towerﺑﺮوﻧﺪ ﺗﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ آﻧﮫﺎ را ﻧﺠﺎت دھﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

11.17

 .cﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ  Grenfell Towerﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺑﺪﺗﺮ
ﺷﻮد.

11.18

در  14ژوﺋﻦ  13 ،2017ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASﺑﻪ  Grenfell Towerﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺨﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﺎزده ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﺑﻪ  NPASو دو ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ ).ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1و .(2رادار ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﭘﺮواز ﮐﻪ از طﺮف NTAS
ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻼت ﻻزم ﺑﺮای ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از طﺮف ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ،ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی رﺳﺎﻧﻪ ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف DTSL
در ﮔﺰارش ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه از طﺮف دﮐﺘﺮ) Markiewiczﻗﺴﻤﺖ  (8اﺛﺒﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺑﻪ
 Grenfell Towerﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺪرک دﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﺳﻮزی ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
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ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﯿﭽﮑﺪام از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﻦ  2017در
 Grenfell Towerﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ وﺿﻌﯿﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﺑﺪﺗﺮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
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ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﮐﻪ ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از طﺮﯾﻖ ﭼﺮﺧﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻤﻨﯽ ﺧﺪﻣﻪ و ﺻﺪای
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺮدم و اﻋﻀﺎی ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﮐﻪ در ﻣﺤﻮطﻪ ﺧﺎرج ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﺨﺶ .(7
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 .dﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺳﺎل ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﻮد.
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ﭘﺎراﮔﺮاف  5.3.1وظﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﻤﺎرﻧﺪ را ﺑﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ
ﻓﺮاھﻢ آوری وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﮏ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ و وظﺎﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﮑﺴﺒﺮداری ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮫﺎ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺴﺲ
و ﻧﺠﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﻮده و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﺴﺲ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﺠﮫﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﭼﺮﺧﺎن ،ﮐﻪ از
ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺧﺪﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻈﯿﺮ آﻣﻮزش ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ )ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ھﺎی ﺧﺮوج ﻣﺠﺮوﺣﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺎراﮔﺮاف  g5.3.1و  5.3.2ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ(.
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) NPASو ﺳﺎﺑﻘﺎ  (MPS ASUﺑﻄﻮر روﺗﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ  LFBدر ﻣﻮاﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎی ﮔﺴﺘﺮده و در درﺟﻪ اول
از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاھﻢ آوری وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﮏ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎھﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﺳﺎل  2005در ﻗﺪرت ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﻧﺠﺎت در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪه و ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻟﻨﺪن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﺎﯾﻠﯽ ﭘﺮﺑﮫﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ زﻧﺪه از آﺗﺶ ﺳﻮزی
ﮐﻪ از طﺮق دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ) ،ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺑﻪ طﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪه از ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﺪون ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ از راه دور ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ
ﺗﺼﻮﯾﺮ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺷﺨﺎﺻﯽ را ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده اﻧﺪ و از طﺮﯾﻖ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ھﺎی ﭘﺮﻗﺪرت ،و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر روز و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت رادﯾﻮﯾﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎت

ﻓﮫﺮﺳﺖ

92

ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

اورژاﻧﺲ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪت ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی ﻧﺴﺒﯽ اﻓﺮاد ﮔﯿﺮ
اﻓﺘﺎده ،اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺮا ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﺧﻮد را وﻓﻖ داده و ﺗﻼﺷﮫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﻪ اﻧﺠﺎ
ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ.
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وظﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ  NPASدر ) Grenfell Towerﭘﺎراﮔﺮاف ھﺎی  (6.5.1-3ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از طﺮﯾﻖ زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ
ﺷﻮﻧﺪ:
وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﻨﮏ ﺑﻪ  MPSو  LFBﺗﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭘﺎﺳﺦ دھﺪ )ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﺷﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺷﺪﻧﺪ(؛
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ )از طﺮﯾﻖ ﮔﯿﺮﻧﺪه رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ ﺧﺒﺮ داده ﺷﺪ(؛
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮش و ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ ﺑﻪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ؛
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮھﺎی دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ھﺎی اورژاﻧﺲ؛
ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؛
ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﺣﺎل ظﮫﻮر ﺟﺎده ای ،ﺑﺮای اطﻤﻨﯿﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ از طﺮﯾﻖ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد؛
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎطﺎت؛
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﺮم.
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 LFBﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻦ آوری رﻣﺰ ﮔﺬاری ﺳﯿﮕﻨﺎل ،ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﻨﮏ از طﺮف ﺑﻌﻀﯽ از ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی
 NPASدر طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮﺣﻠﻪ  1ﮔﺰارش  GTIﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،و در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ ﻓﺮاھﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎراﮔﺮف  33.33ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﻧﺪ 225.اﯾﻦ ﺑﺎرزس ،ﺑﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺳﻌﯽ
ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد اﺛﺮات اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﮑﺮده و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دھﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﮫﺎ از طﺮف  GTIﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ،ﻣﻘﺼﻮد از
اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ آوری وﯾﺪﯾﻮ داوﻧﻠﯿﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاھﻢ آوری داوﻧﻠﯿﻨﮏ،
ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از طﺮف ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ دھﺪ.
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درﺧﻮاﺳﺖ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮرھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در ﻣﺤﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی دﻟﯿﻞ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان "ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ" اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ از طﺮف  NPASﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،دﻻﯾﻞ آن
ﺑﻄﻮر روﺗﯿﻦ ﺑﺮ روی  Storm logﺛﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ ﺧﻼف آن ،دﻻﯾﻞ در ﺻﻮرﺗﯽ ذﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻋﺰام ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد .ﺷﻮاھﺪ ﻣﺪﯾﺮﻣﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ وﻣﺪﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ Grenfell
 Towerﺗﺼﻤﯿﻢ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آورد -ﺣﺎدﺛﻪ ای وﺧﯿﻢ و ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺷﺨﺎص
ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ و وﺧﺎﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺛﺒﺖ دﻻﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ
اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .اﻓﺴﺮان ﻣﺠﺮب  NPASو ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ،در ﻣﻮرد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ﺑﻠﻘﻮه آﻧﮫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ.

11.27

ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻋﺰام ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺎدﺛﻪ ،در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﻮد.

11.28

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ
 .3ﭘﯿﺮو ﭘﺎراﮔﺮاف  B19ﺑﺨﺶ  3ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎل  ،2002اﮔﺮ در طﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ای ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی را
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻈﺒﺎطﯽ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ "ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ" وﺟﻮد دارد( ،در آن زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺎراﮔﺮاف
ﺑﺎ
ﻣﻮرد
 B19در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص دﻧﺒﺎل ﺷﺪه و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺟﺎع در
ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﻨﺪ.

11.29

ﺷﺨﺺ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ھﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده
اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه وﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﻈﺒﺎطﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻗﺎﺑﻞ

ﻓﮫﺮﺳﺖ
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ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ در طﯽ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزیGrenfell Tower

ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﻪ "ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ".
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ،اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ در ھﯿﭻ زﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻧﺸﺪ.
11.30

11.31

 .5اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد درﺳﮫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزد را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺰارش دھﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ:
 .aاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﯾﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارد؛
ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﻧﻮن  MPSﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﺎزی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﺮروﺷﮫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی  MPSدرراﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﺗﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﭘﺮواز درﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎت ) NPASﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺣﺎل( در ﻣﻮرد آﺗﺶ ﺳﻮزی ھﺎی ﻧﻈﯿﺮ  Grenfell Towerﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ طﻮر
درﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻼطﻢ ھﻮای اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺮروی آﺗﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ،
اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ  NPASاز روﻧﺪھﺎی
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻋﺪول ﮐﻨﺪ .روﯾﺪادھﺎی ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ای از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﯾﺎ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎ
ذﮐﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺧﺪﻣﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ،ﻣﺴﺌﻮل ھﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻤﻨﯽ ھﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﻮد ﮐﻪ از روﻧﺪھﺎﯾﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺪول ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

11.32

ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ھﻠﯿﮑﻮﭘﺮھﺎی  NPASدر ﺷﺮاﯾﻂ آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﯾﺎ وﺿﻌﯿﺖ ھﺎی
ﻧﺠﺎت دھﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻗﺮار ،ﺧﺪﻣﻪ  NPASﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴﯽ ﮐﻪ
در روی زﻣﯿﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ را در ﻣﻮرد ﺣﻀﻮرﺷﺎن آﮔﺎه ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اطﻼع دھﻨﺪ ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻧﺠﺎت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
از طﺮﯾﻖ ﭘﺨﺶ رادﯾﻮﯾﯽ ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ اﺗﺎق ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﺷﺪ .ھﺪف از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﮑﺮد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ از ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه درﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد .ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﯾﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راھﻨﻤﺎی
 NPASﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮرد اﺟﺎﺑﺖ از آن اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

11.33

 .bاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﮑﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﻮد.
ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺷﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

12

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ھﺎ

12.1

در طﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﮫﺎ ﻧﺎ آﮔﺎه اﺳﺖ
آﺷﮑﺎرﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﮫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ژرف در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
آﺗﺶ ﺳﻮزی  ، Grenfell Towerاﯾﻦ ﻧﺎ آﮔﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ھﺎ را اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮده و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ھﯿﭻ ﮐﺎری در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ،دﯾﮕﺮان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ آب ﺑﺮ روی آﺗﺶ ﺑﭙﺎﺷﻨﺪ ،و ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از طﻨﺎب و ﯾﺎ ﻧﺮﺑﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روی
ﺑﺎور ﻣﺮدم در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺪﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﻓﯿﻠﻢ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺠﺎت از طﺮﯾﻖ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد( .ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ در ﻧﺰد اﺷﺨﺎص ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه ﺑﻪ
ﺗﻤﺎس ھﺎی )LFBﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ  FRSھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ( ،و ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻢ در ﻣﯿﺎن اﺷﺨﺎص ﭘﺎﺳﺦ
دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎ در  MPSوﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺷﻤﺎری از ﺗﻤﺎس ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ  999و ﺷﻮاھﺪ زﻧﺪه
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه از ﺷﺎھﺪﯾﻦ در طﯽ  GTIآﺷﮑﺎر اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﭘﺎﺳﺦ دھﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺲ
ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آﻧﮫﺎ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﻧﮕﻔﺘﻪ اﻧﺪ ،و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل

11.34
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وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ )وﻟﯽ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻤﯿﺸﻪ( ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﻮرد ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮ
ﭘﺎﺳﺦ داده و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﺪھﻨﺪ.
12.2

ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ای ﺑﺎ اطﺎق ھﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ)ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ھﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﻨﺪ و
اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه دارﻧﺪ( ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﻧﺠﺎت )ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﻨﺪن ﻣﯽ
ﺷﻮد( و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ)ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد( در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و وﻟﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ
ھﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮھﺎی  NPASﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺮدم ازآﺗﺶ و ﯾﺎ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎم ﻣﺠﮫﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﻮد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ از اﯾﻦ
ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺎورات ﺑﺎ  NPASو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از اطﻼﻋﺎت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺣﺴﺎس ،در زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.
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13

واژه ﻧﺎﻣﻪ
AAIB

ﺑﺨﺶ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺣﻮادث ھﻮاﯾﯽ

ACPO

اﻧﺠﻤﻦ اﻓﺴﺮان ارﺷﺪ ﭘﻠﯿﺲ

ADL

ﻟﯿﻨﮏ داده ھﺎی ھﻮاﺑﺮد

ASU

واﺣﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ھﻮاﯾﯽ

ATSI

ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ھﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻮاﯾﯽ

BT

ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

BTP

ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮاﺑﺮی ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

CAA

ﺳﺎزﻣﺎن ھﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری

CAD

اﻋﺰام ﺑﺎ ﮐﻤﮏ راﯾﺎﻧﻪ

DPS

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای

DTSL

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن دﻓﺎﻋﯽ

DVR

دﺳﺘﮕﺎه ظﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﺠﯿﺘﺎل

EHRC

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اروﭘﺎ

EON

ﻟﻨﺰ ﻧﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎرﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻮری )ﮐﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯾﺎب ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد(

EOW

دورﺑﯿﻦ ﻋﺮﯾﺾ اﻟﮑﺘﺮو ﻧﻮری

FRS

ﺧﺪﻣﺎت آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﻧﺠﺎت

GTI

اﺳﺘﻌﻼم ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮﻧﻔﻞ ﺗﺎور

IOPC

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﯿﺲ

IPCC

ﮐﻤﺴﯿﺴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از ﭘﻠﯿﺲ

LFB

ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻟﻨﺪن

MetCC

ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮫﺮی

MPS

ﺧﺪﻣﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﺷﮫﺮی

NATS

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺮاﻓﯿﮏ ھﻮاﯾﯽ ﻣﻠﯽ

NPAS

ﺧﺪﻣﺎت ھﻮاﯾﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻠﯽ

NWFC

ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ

PA

ﺳﯿﺴﺘﻢ آدرس ﻋﻤﻮﻣﯽ

SOP

روﻧﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮدی

TfL

ﺗﺮاﺑﺮی ﻟﻨﺪن

TFO

اﻓﺴﺮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ ﭘﺮواز

TI

ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری ﺣﺮارﺗﯽ
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