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 پیش گفتار گزارش عملیات ترونتو -پلیسدفتر مستقل ارزیابی عملکرد 

 

جان خود را از دست   Grenfell Towerنفر در حادثه آتش سوزی   72، 2017ژوئن   14در تاریخ 
با کمال تاسف شش عضو خانواده خود را در طی این آتش سوزی   Nabil Choucairدادند. آقای 

 از دست داد. 

، وکیل او رسما از پلیس شکایت نمود. این شکایت نظراتی که مورد  2017سپتامبر  19در تاریخ 
توافق اشخاصی مختلف است را مبنی بر اینکه موضع گیری هلیکوپترهای سرویس هوایی 

باعث بروز جراحات شدید/ ویا از دست رفتن زندگی   Grenfell Tower( درNPASپلیس ملی )
های اشخاص شده و یا به دو دلیل اصلی زیر در بروز آنها نقش قابل توجهی داشت را بیان 

 نمود:  

 

هلیکوپتر نجات بود و برای نجات آنها از   NPAS. ساکنین به این عقیده بودند که هلیکوپتر 1
 اده شده بود. طریق قسمت باالی ساختمان به آنجا فرست

طبقه باعث شستشوی متالطمی می    25. نحوه عمل هلیکوپتر در نزدیکی ساختمانی 2
 شد، که وضعیت آتش سوزی را وخیم تر می کرد. 

باعث شد که  NPASاولین شکایت نیاز به ارزیابی این موضوع داشت که آیا ارسال هلیکوپتر 
به آنجا بروند تا هلیکوپر ایشان را نجات  بعضی از ساکنین در باالی ساختمان باقی بمانند و یا 

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 

و   NPASرابطه با ارسال هلیکوپتر شوند.  دومین شکایت نیاز داشت موضوع تصمیم گیری در 
 نحوه عملکرد ان در طی مدت زمانی که به آنجا ارسال شده را مورد بازجویی قرار دهد.   

NPAS is overseen by West Yorkshire Police (WYP هلیکوپتر .)NPAS   به پلیس تعلق دارند
برای مثال زمانی که  و هدف از استفاده از آنها نجات اشخاص نیست. به غیر از شرایط خاص )

مساحت کافی وجود داشته و یا شرایط اجازه آن را بدهند که هلیکوپتر به زمین بنشیند(، این  
  14هلیکوپترها نمی توانند عمل نجات را انجام داده و اقدام به انجام این کار نمی کنند. در 

از طریق شش   فرستاده شدند )این کار Grenfell Towerبه  NPASهلیکوپتر  11، 2017ژوئن 
صبح گزارش   12:54هلیکوپتر مختلف انجام شد(. حادثه آتش سوزی در وحله اول در ساعت 

صبح به آنجا رسید. آخرین هلیکوپتر فرستاده شده محل    1:44شد و اولین هلیکوپتر در ساعت 
ترک کرد و در طی این مدت زمان در آنجا حدودا  به طور مداوم جضور    4:05حادثه را در ساعت 

اشت. تماس های تلفنی ساکنین که از پلیس تقاضای کمک نمودند از طریق مرکز کمک  د
 ( پاسخدهی شدند.   MPSهای اضطراری خدمات پلیس شهری )

، شکایت ها باید از طریق نیروی پلیسی که 2002بر مبنای قانون اصالحات پلیس سال 
ت، ثبت شوند.   به  شخصی که شکایت در مورد او انجام می شود را استخدام نموده اس

 ثبت شدند.  MPSو  WYPاز طریق  Choucairهمین دلیل شکایت های آقای 

این شکایات را به مرجعی که در آن زمان کمسیسیون   MPSو  WYPپس از ثبت شکایات، 
( خوانده شده و در زمان حاضر سازمان مستقل  IPCCمستقل رسیدگی به شکایت از پلیس )

خوانده می شود ارجاع نمودند. ما به این نتیجه رسیدیم که ( IOPCبررسی عملکرد پلیس )
باید وظیفه انجام این ارزیابی را به عهده   MPS (DPSمقام رسیدگی به استانداردهای حرفه )

می گرفت، ولی به دلیل جدیت این شکایت و این مورد که موضوع ارزیابی این شکایت به نفع  
 1موضوع باید از طرف ما مورد ارزیابی قرار می گرفت.جامعه بود، به این نتیجه رسیدیم که این 

 
 .  2002قانون اصالحات پلیس سال  3برنامه  18بر مبنای پاراگراف   1
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راهنمایی های  MPSاین به این معنا است که ما کار بازجویی را نظارت کرده و قادر بودیم برای 
الزم را فراهم کنیم.  ما معتقد هستیم که این روش بهتری برای رسیدگی به شکایت بود چرا 

می توانستند به شواهد جمع آوری  MPSگی در که از طریق این کار بازرسین مسئول رسید
بازجویی جنایی که در مورد شرایط موجود درحادثه آتش  -Northleighشده از طریق عملیات 

انجام شده بود، دسترسی پیدا کرده و همزمان  MPSکه از طریق  Grenfell Towerسوزی 
 بطور مستقل بر روی آن نظارت نمایند. 

برای انجام این بازجویی ها تعین    MPSر بازرسی از داخل سازمان ما موافتت نمودیم که مامو 
شود و او این بازجویی ها را مدیریت و هدایت نمود. ما شرایط و موضوعاتی که باید مورد  

تعیین نمودیم.   جزئیات   MPSبازجویی قرار می گرفتند را بعد از انجام مشاورات با سازمان 
ذکر شده اند.  ما در تمامی مدت زمان این بازجویی به این    کامل در این مورد در گزارش نهایی

 کار نظارت نموده ایم.  

 Salما تیمی را برای نظارت بر بازجویی تعین نمودیم که شامل مدیر منطقه ای لندن، 
Naseem مدیر عملکردی ،Neil Orbell ،و مدیر تیم عملکردی ،Chris Lovatt   می شد. زمانی

  DPSبازجویی های خود را بر مبنای شرایط و موضوعات تعین شده به پایان رساند  MPSکه 
 گزارش خود را برای مالحظات در اختیار ما گذاشت.   

گزارش نهایی از دو قمت تشکییل می شود. اولین قسمت مدیریت و ارسال هلیکوپترهای  
NPAS    را بررسی می کند. این قسمت این مورد کهNPAS ی پلیس را بطور  هلیکوپترها

چگونه مدیریت و ارسال نموده  Grenfell Towerعمومی و خصوصا در طی حادثه آتش سوزی 
است را بررسی می کند. این گزارش همچنین نظرات اشخاص مدبر در مورد بازجوییی های  

 Grenfellانجام شده در رابطه با اثرات شستشوی متالطم از طریق هلیکوپتر زمانی که به 
Tower ستاده شد را مورد نظر قرار می دهد.    فر 

را در نظر می گیرد و به این   Grenfel Towerقسمت دوم گزارش تحرکات اشخاص در داخل 
موضوع که آیا تصمیم های گرفته شده به دلیل اطالعات فراهم شده از طرف اشخاصی که به  

بود، رسیدگی می   NPASتماس های تلفنی پاسخ می دادند و یا اینکه حضور هلیکوپترهای 
کند. این قسمت تماس های برقرای شده با خدمات اورژانس را در طی مدت شب، اظهار نامه  

در طی بازجویی های پلیس و مدارک فراهم شده برای  Northleighهای فراهم شده برای 
را مورد نظر قرار می دهد تا در حد ممکن بتواند در این   Grenfell Towerتحقیقات مربوط به 

رد که اشخاص چگونه و چرا در طی مدت زمان آتش سوزی در داخل ساختمان حرکت کردند  مو
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 
 سی قرار می دهد.دیگر را مورد برر

نتایج خود را بیان نمود، در پایان تصمیم گیری به عهده آقای  DPSبا وجود اینکه مامور بازجویی 
Naseem  بود که پس از در نظر گرفتن نظراتMPS   وWYP  در این مورد که آیا شخصی که برای

ردی را طی نیروی پلیس مشغول به کار بود باید اقدامات انظباطی روبرو شده، مراحل عملک
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  
ند وجود  مشغول به کار بود WYPویا   MPSیا عملکرد غیر قابل قبول در مورد اشخاصی که برای 

 نداشت.   

پرواز   Towerشواهد موجود در گزارش نشان می دهند که هیچکدام از هلیکوپترها در نزدیکی 
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  
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غیرواضح )که ما در طی توصیه های مربوط به درسهایی که باید یاد بگیریم به آنها اشاره  
قسمت زیر را مالحظه کنید(، هیچکدام از کارکنان مرکز تماس اورژانس به کسانی که   -نمودیم

ند چنین نگفتند که هلیکوپتر برای نجات آنها آمده بود. به همین دلیل، ما این  تماس گرفته بو
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. 

ن ناامید امید داشتند که هلیکوپتر آنها را نجات دهد  گزارش نشان می دهد که بعضی از ساکنی
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  
رد ولی این موضوع که نجات از طریق هلیکوپتر  این مورد سوء رفتار نشان نداده است وجود ندا

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. 

های فراهم شده اطمینان حاصل خواهند نمود که تمامی اشخاص پاسخ دهنده به توصیه 
و این موضوع که   NPASتماس های تلفنی اورژانس )لف( در مورد توانایی های هلیکوپترهای 

این هلیکوپترها برای نجات نیستند آگاه هستند، و )ب( باید بطور روشن و صریح در زمان وقوع  
خاص تماس گیرنده موضوع نجات از طریق هلیکوپتر را مطرح نموده  حوادث آینده زمانی که اش

 ویا تقاضای انجام این کار را بنمایند در این مورد اطالع دهند. 

را دردروس خود   NPASپس از مشاورات ابتدایی، دانشکده پلیس توانایی های هلیکوپترهای 
اس را اصالح نموده است.  شامل نموده و استانداردهای یادگیری خود برای ماموران مرکز تم

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  

صل شود که  هستند آموزش و تعلیمات خود را به طور مجدد طراحی کنند تا اطمینان حا
 آگاهی دارند. NPASاشخاص پاسخ دهنده به تماس های تلفنی در مورد توانایی های 

حادثه ای مصیبت بار بود. ما فقط می توانیم در این مورد شدیدا  Grenfell Towerآتش سوزی 
در مورد فاجعه مصیبت باری که تجربه کرده اند و همچنین تمامی کسانی   Choucairبا آقای 

خود را از دست داده اند و زندگی شان برای همیشه تغییر خواهد نمود، اظهار   که عزیزان
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.  

ئید نکرده ایم، امیدواریم که وسعت گزارش فراهم با وجود اینکه ما هیچکدام از شکایت ها را تا 
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  

 د شود.   رابطه با پاسخدهی به حادثه آتش سازی انجام داده ان

امیدواریم این موضوع که سازمان باید در این مورد آموزش و تعلیمات بیشتر دریافت نماید را 
  2017ژوئن  14شناسایی نموده ایم، نشان دهند این باشد که ما متعهد هستیم تا از فاجعه 

 درس بگیریم. 
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 آموزش های سازمانی

 

بگیریم را مورد نظر گرفته و آموزش های سازمانی در رابطه با موارد زیر را  من آنچه که باید ازعملیات تورنتو یاد 

 شناسایی کرده ام: 

 

 ( NPASخدمات هوایی پلیس ملی ) •

 (  JESIPاصول همکاری مشترک خدمات اورژانس ) •

 (NPCCشورای رئیس پلیس ملی ) •

 (؛ و  NFCCشورای سران آتش نشانی ملی ) •

 (AACEانجمن مدیران ارشد آمبوالنس ها ) •

(  6) 10( فراهم می کنم. بخش PRA) 2002قانون اصالحات پلیس سال( 6) 10من توصیه های زیررا برمبنای بخش 

( سازمان مستقل رسیدگی به عملکرد پلیس هر عملی که حساب شده باشد را برای تسهیل  IOPC")اظهار می کند...

 ه گیرد."سازی، و یا اگر ضمنی و رسانا باشد، برای انجام وظایف خود به عهد

 سازمان مستقل رسیدگی به عملکرد پلیس توصیه می کند:

 

i) ( خدمات هوایی پلیس ملیNPAS  برای اشخاص پاسخ دهنده به تماس های برقرار شده در مورد خدمات )

سوال می کنند راهنمایی هایی فراهم می کند تا   NPASاورژانس که در مورد توانایی هلیکوپترهای  

قدرت آنرا ندارند که کار نجات انجام دهند. این راهنمایی  NPASماهای صریحا مشخص شود که هواپی

 ها همچنین باید: 

اظهار کند که تمامی اشخاص پاسخ دهنده به تماس ها باید بطور صریح به کسانی که نجات از   •

اعزام می شود، اطالع دهند که  NPASطریق هلیکوپتر در طی حادثه ای که در طی آن 

 ی توانند عملیات نجات را انجام دهند؛ ونم  NPASهلیکوپترهای 

اشخاص پاسخ دهنده به تماس ها / اطاق های کنترل را در طی هر گونه حادثه ای مطلع سازند  •

 تماس بگیرند.   NPASکه در صورتی که از توانایی آنها در مورد نجات مطلع نیستند، با 

 

ii) ( اصول همکاری مشترک خدمات اضطراریJESIP آموزش های" )("مشترک سازمانیJOL را به )

 تمامی خدمات اورژانس صادر کرده و از آنها تقاضا می کند که:

را در آموزش های خود برای تمامی اشخاص پاسخ دهند به تماس ها   NPASراهنمایی های  •

 شامل کنند؛ و 

اطمینان حاصل کننده سیستم هایی به کار گماشته شوند که در طی حوادث خاص به اشخاص   •

یاد آوری کرده و   NPASهنده به تماس های تلفنی در مورد توانایی هلیکوپتری های  پاسخ د

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 

 شفاهی از طرف سرپرستان صورت گیرند. الکترونیکی یا از طریق یادآوری های

JESIP مختلفی که با همکاری با   برنامه ای است که سعی می کند روش های همکاری سازمانهای

 یکدیگر به حوادث مربوط به خدمات اورژانس پاسخدهی می کنند، به طور مداوم بهبود بخشد.

 

iii)  هستند در شورای رئیس پلیس ملی  رهبران خدمات اورژانس که با همکاری مشترک مشغول به کار

(NPCC(شورای ملی آتش نشانی ،)NFCC(و انجمن اجرایی رئیس آمبوالنس ،)AACE مشغول به ،)

 اجابت می شود را نظارت می کنند. JOLکار هستند و این مورد که آیا اقدامات توصیه شده از طرف 



vi 
 

از طرف اشخاصی که درداخل ساختمان   تماس هایی با خدمات اورژانس Grenfell Towerدر طی شب آتش سوزی  

که در صحنه بودند،   NPASبودند برقرار شدند و درطی این تماس ها از آنها درخواست  شد که ازطریق هلیکوپترهای 

هلیکوپترهای نجات نیستند و برای نجات اشخاص از آتش سوزی و یا بام ساختمان    NPASنجات پیدا کنند. هلیکوپتر 

یی های انجام شده متوجه شدند که بسیاری از اشخاصی که به تماس ها پاسخ می دادند به طور  مجهز نشده اند. بازجو

مستقیم به این درخواست ها در مورد نجات از طریق هلیکوپتر پاسخ ندادند و بعضی از پاسخ های فراهم شده روشن  

 نبودند.  

 

دهنده به تماس های تلفنی اورژانس باید اعزام می شود، تمامی اشخاص پاسخ  NPASدر طی حوادث آتی، زمانی که 

در رابطه با نجات دهی آگاه بوده و بطور روشن و صریح زمانی که  NPASدر مورد توانایی های هلیکوپترهای 

اشخاص تماس گیرنده موضوع نجات از طریق هلیکوپتر را مطرح می نمایند به آنها اطالع دهند که این کار مقدور نمی  

اتکا نکرده و   NPASان حاصل خواهد نمود که اشخاص تماس گیرنده به نجات از طریق هلیکوپتر باشد. این عمل اطمین

 می توانند در مورد اقداماتی که باید انجام دهند بطور آگاهانه تصمیم گیری کنند. 
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 همدقم - لوا تمسق
 

 راتفگ شیپ   1
  

1,1 Grenfell Tower برغ رد ،یسلچ و نوتنیزنک یتنطلس هقطنم رد ،نوتنیزنک لامش رد هک تسا ینوکسم ینامتراپآ کولب 
 هقبط 24 زا هک تسا رتم 67 نآ تفاسم و دش سیسات 1972 ات 1970 یاھلاس نیب رد نامتخاس نیا .دراد رارق ندنل
 23 ات 1 تاقبط نیب هک دوش یم نامتراپآ 129 لماش Grenfell Tower .دوش یم نیمزریز لماش و تسا هدش لیکشت
 یم رارق هدافتسا دروم تاقبط یمامت یارب درجم هلپ هار کی .دشاب یم ینوکسم-ریغ نیمزریز و فکمھ هقبط ،دنراد رارق
 .تفرگ

 اب ینفلت سامت قیرط زا 2017 نئوژ هام 14 هبنشراھچ خیرات 00:54 تعاس رد یزوس شتآ زورب دروم رد شرازگ نیلوا 1.2
  246.دش تفایرد مراھچ هقبط رد 16 هرامش نامتراپآ نینکاس زا یکی فرط زا ندنل یناشن شتآ یورین اب 999 هرامش
 لخاد رد ار شتآ نیا و داد خساپ نآ هب سامت نیا تفایرد زا سپ هقیقد شش نامز تدم یطرد ندنل یناشن شتآ نامزاس

 شرتسگ نامتخاس یمامت و فرطا هب اجنآ زا و ،دش هدرتسگ نامتخاس زا جراخ هب شتآ ،یلو .دومن شوماخ نامتراپآ
  .دنک یھدخساپ سناژروا تامدخ قیرط زا گرزب سایقمرد نآ هب سناژروا هورگ هک دش ثعاب اتجیتن و ،تفای

 هک دوب 2017 نئوژ هام 16 هعمج حبص لوا تاعاس رد اھنت رد و تفرگ ارف ار نامتخاس یاھ تمسق رثکا تعرس هب شتآ 1.3
 .دندوب ندش شوماخ لاح رد شتآ زا یکچوک ییاھ شخب نآ زا سپ ینامز ات زونھ یلو ،تفرگ رارق لرتنک تحت یمامت هب
 سیلپ یلم ییاوھ تامدخ  یاھرتپوکیلھ سیلپ ،دنداد یم خساپ اھ نفلت هب سناژروا یاھورین هک ینامز تدم یط رد
  .)NPAS( دومن لاسرا اجنآ هب ار

 ادعب هک دوب Logan Gomes دازون ناشیا رامش رد و دنھدب تسد زا ار دوخ یگدنز رفن 71 هک دش ثعاب یزوس شتآ نیا 1.4
 زا ،دندش یم نانامھیم و نینکاس لماش هک ،رفن 227 لک رد یزوس شتآ نیا یط رد .دمآ ایند هب هدرم ناتسرامیب رد

 یم یگدنز م19 هقبط رد هک ینینکاس زا یکی Maria del Pilar Burton .دندرک رارف تخوس یم شتآ رد هک ینامتخاس
 تفھ دودح دوب هدش حورجم تدش هب یزوس شتآ زا دعب هکنآ لیلد هب یلو تخیرگ نامتخاس زا هثداح بش یط رد ،درک
  222 .تشذگرد نآ زا دعب هام

 ییوجزاب شور و یمومع تیاکش  2
  

 IOPC 2018 هیوناژ هام زا سپ هک( 237IPCC هب ار LLP زا یمومع یتیاکش Bindmans Solicitors ،2017 ربماتپس 19 رد 2.1
 تسد زا Grenfell Towerیزوس شتآ هثداح رد ار دوخ هداوناخ یاضعا زا نت شش هک Nabil Choucair فرط زا )دش هدناوخ
  :دش یم لماش ار ریز داوم تیاکش نیا .داد هئارا ،دوب هداد

 

 نامتخاس یالاب تمسق قیرط زا اھنآ تاجن یارب و دوب تاجن رتپوکیلھ NPAS رتپوکیلھ هک دندوب هدیقع نیا هب نینکاس �
 .دوب هدش هداتسرف اجنآ هب

 

 یزوس شتآ تیعضو هک ،دش یم یمطالتم نایرجزورب ثعاب هقبط 24 ینامتخاس یکیدزن رد رتپوکیلھ لمع هوحن �
  .درک یم رت میخو ار

 
2.2 IPCC هب ار تیاکش MPS و West Yorkshire Police )روما اب هطبار رد بسانم عجرم ناونع هب NPAS( دومن لاسرا تبث یارب. 

 IPCC هب امسر ارنآ زور نامھ و هدومن تبث PC/3885/17 عاجرا هرامش قیرط زا ار یتیاکش MPS 2017 ربماتپس 28 خیرات رد
  .دومن عاجرا IPCC هب ار عوضوم West Yourkshire Police 2017 ربتکا 2 خیرات رد  .دومن عاجرا

 West Yourkshire Police و MPS .دومن مالعا هدش تیریدم ییوجزاب لومشم ار عوضوم IPCC 2017 ربماون 28 خیرات رد 2.3
  .دنناسرب ماجنا هب ار ییوجزاب نیا West Yourkshire Police یراکمھ اب MPS هک دندومن تقفاوم

2.4 IPCC هاگاراک نابھورگ نتم نیا هدنسیون، Chris Griffith دومن نیعت ییوجزاب رومام ناونع هب ار.  
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 ناونع هبNabil ،Hasim Choucair ،Choucair یاقآ ردارب هک تفای عالطا IPC قیرط زا وجزاب ،2019 ربماتپس 23 خیراترد 2.5
  .دوب هتفرگ رارق لوبق دروم )IP( عفنیذ صخش

 رگید تاقیقحت  3
  

 البق هک( دشاب یم MPS سیلپ یاھورین مدقم هھبج ییانج مادقا تسد رد تاقیقحتزا یشخب Northleigh تایلمع 3.1
 ار یزوس شتآ لیالد و طیارش دروم رد ییانج ییوجزاب راک هک )دش یم هدناوخ یشک مدآ و نیگنس تایانج یھدنامرف
 تسا ماجنا لاح رد )Grenfell Tower Public Inquiry (GTI یزوس شتآ دروم رد یمومع مالعتسا .دنک یم یسررب
)https://www.grenfelltowerinquiry.org.uk/( هرظتنمریغ یاھ گرم هب یگدیسر هاگداد رد رگید یازجم مالعتسا 70و 
 رشب قوقح نویسیمک و یربارب میت  .دنداتفا قیوعت هب و هدش زاغآ 222Westminister Corone's Court رتسینیم تسو
)EHRC( یم ماجنا ار یتاقیقحت هعجاف نیا یربارب و رشب قوقح بناوج دروم رد مھ زونھ 
 .) http://www.equlityhumanrights.com/en/following-grenfell(دھد

 

 یزوس شتآ نامز تدم یط رد هدش لاسرا یاھرتپوکیلھ دروم رد Northleigh تایلمع ،تاقیقحت زا یشخب ناونعب 3.2
 نیمھ هب .دندوب بسانم DPS یاھ ییوجزاب ماجنا یارب هدش یروآ عمج دھاوش نیا بلغا و دومن یروآ عمج ار یدھاوش
 یم تراظن IOPC فرط زا هک دمآ دوجو هب یمھافت Northleigh تایلمع و DPS نیب ،تاعوضوم میھفت اب هطبار رد ،لیلد

  .دنوش یم یراذگ کارتشا نیفرط نیب رثوم و عماج تروص هب دھاوش هک دوش لصاح نانیمطا ات دش

    عجرم طیارش 4 
  

 :دندوب ریز رارق زا ،دندیسر قفاوت هب IOPC و MPS نیب یراکمھ قیرط زا هک عجرم طیارش 4.1
 

 :ریز دراوم اصوصخ ،2017 ربماتپس 19 خیرات رد Nabil Choucair فرط زا هدش ماجنا تیاکش ییوجزاب یارب .1
 

a.  تمسق هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج رد هک دومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب سیلپ یاھرتپوکیلھ لاسرا 
 ؛دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب Grenfell Tower یالاب یاھ

 

b. سیلپ یاھرتپوکیلھ هکنیا رب ینبم هدش ماجنا تاراھظا ای و سیلپ فرط زا هدش تفایرد همان راھظا هنوگرھ 
 Grenfell Tower یالاب یاھ تمسق هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج رد هک دندومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب
 ؛دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب

 

c. یکیدزن رد سیلپ یاھرتپوکیلھ تایلمع Grenfell Tower ؛و دوش رتدب یزوس شتآ تیعضو هک دش ثعاب 
 

d. دوب حیجوت لباق هثداح لحم هب سیلپ یاھرتپوکیلھ لاسرا هکنیا هب طوبرم تاحیضوت. 
 

 یم )ECHR(رشب قوقح اب هطبار رد اپورا نویسناونک اب قباطم هک تاقیقحت هب طوبرم تامازلا ماجنا هب کمک یارب .2
 یمامت و هدوب لجاع و فافش ،رثوم ،لقتسم نکمم دح رد تیاکش اب هطبار رد تاقیقحت هکنیا زا ناینمطا اب ،دوب

  .دنیامن هئارا نکمم دح رد ار دندش یم هتفرگ نآ زا دیاب هک ییاھسرد و قیاقح
 

 نیا رب ینبم یا هناشن ییوجزاب نایرج یط رد رگا ،2002 لاس سیلپ تاحالصا نوناق 3 شخب 19B فارگاراپ وریپ .3
 یوحن هب ای و هدش بکترم ار یرفیک یمرج تسا نکمم دنک یم راک سیلپ یارب هک یصخش هک دشاب هتشاد دوجو
 دروخرب هوحن" هکنیا رب ینبم ییاھ هناشن لاثم یارب( دنوش حیجوت یطابظنا تامادقا ماجنا هک دشاب هدرک دروخرب
 تارییغت و هدش لابند صاخ تامازلا اب هطبار رد 19B فارگاراپ زا دیاب نامز نآ رد ،)دراد دوجو "تسا هدوب بسانمان
  .دنسرب ماجنا هب ار ییوجزابدروم رد عاجرا طیارش اب هطبار رد بسانم

 
  :لماش نیا ،دنھد شرازگ نآ دروم رد و هتفرگ رظن رد ار دزومایب ییاھسرد دروم نیا رد دیاب نامزاس ایآ هک عوضوم نیا .4

 

a. هوحن ای و نیناوق هک تسا عوضوم نیا هدنھد ناشن ییوجزاب نیا رد دوجوم هتسجرب تاکن ایآ هک عوضوم نیا 
 ؛دراد رییغت هب زاین سیلپ درکلمع
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b. کارتشا هب نارگید اب دیاب و هدوب تبثم درکلمع هدنھد ناشن ییوجزاب نیا رد هتسجرب تاکن ایآ هک عوضوم نیا 
 .دوش یراذگ
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 دھاوش -مود تمسق
 

  یلم سیلپ ییاوھ تامدخ    5
  

 NPAS یلامجا یسررب   5.1

5.1.1 )NPAS( 15 قیرط زا زلو و ناتسلگنا رد توافتم سیلپ زکرم 46 یارب ار زرم نودب یاھ کمک ،یلم سیلپ ییاوھ تاماخ 
  45a.دیامن یم مھارف یتایلمع زکرم
 

NPAS Redhill (Surrey( 
NPAS ندنل   

NPAS Boreham (Essex( 
NPAS Benson (Oxfordshire(  

NPAS Bournemouth 
NPAS Exeter 
NPAS Athan )یبونج زلو( 

NPAS  Filton (Bristol( 
NPAS Husbands Bosworth )یقرش دنلدیم( 

NPAS Birmingham 
NPAS  Howarden (Chester( 
NPAS Barton (Manchester( 

NPAS Doncaster  
NPAS Carr Gate (West Yorkshire( 

NPAS Newcastle 
5.1.2 NPAS یتیامح تامدخ دروم رد یلم یاھ یسررب ماجنا زا سپ و دش یراذگ ناینب یا هلحرم یدرکیور اب  2012 ربتکا رد 

 یاھورین زا یضعب NPAS زا لبق .دش یفرعم ،دندش ماجنا )ACPO(سیلپ دشرا نارسفا نمجنا فرط زا هک سیلپ ییاوھ
 اکرتشمروجم یاھ شخب سیلپ تامدخ زا یضعب اب اکرتشم ار اھنآ ایو ،دنداد یم هئارا ار دوخ ییاوھ یتیامح تامدخ سیلپ
 NPAS .دندوبن هفرص هب نورقم و هدوب هدنکارپ تامدخ هک دندیسر هجیتن نیا هب اھ یسررب  .دنداد یم رارق هدافتسا دروم
 نآ زا هک یا هدافتسا تبسن اب ار اھ هنیزھ زا یشخب اھنآ زا مادک رھ و تسا هدش یراذگ هیامرس سیلپ تامدخ فرط زا
 فرط زا و دوش یم هئارا West Yourkshire Police فرط زا هک ،تسا یلم یتامدخ NPAS .دنیامن یم تخادرپ دننک یم
 یروشک ییامیپاوھ نامزاس .دوش یم هرادا دنک یم یریگ میمصت NPAS درکلمع هوحن و نیناوق دروم رد هک ،یلم تئیھ
)CAA( اب NPAS یم ماجنا تاقوا یمامت رد نما قیرط زا تایلمع هک دوش لصاح نانیمطا ات دنک یم کیدزن یراکمھ 

 .http://www.npas.police.uk،دنشاب یم دوجومNPAS تیاس بو قیرط زا دروم نیا رد رتشیب تاعالطا  45a.دنوش

   اھرتپوکیلھ لاسرا و تیریدم     5.2

 دراد رارق West Yourkshire هقطنم رد Wakefield رد هک یزکرم تایلمع زکرم قیرط زا NPAS تامدخ هب طوبرم یاھاضاقت 5.2.1
 لیکشت زاورپ مازعا لوئسم صخش جنپ دودح زا هک یمیت قیرط زا و لاس رد 365 ،زور رد 24 تایلمع زکارم .دوش یم هرادا

 لصاح نانیمطا و هداد خساپ دنوش یم تفایرد کینورتکلا یاھ مایپ ای و نفلت قیرط زا هک ییاھ تساوخرد هب تسا هدش
 یھدخساپ تسرد تروص هب ناشتیولوا یانبم رب اھاضاقت و هدش هداد صیصخت دمآراک و رثوم تروصب اھرتپوکیلھ هک دنک یم
 .دنک یمن تفایرد سامت مدرم فرط زا سامت زکرم .دنوش یم تراظن زاورپ هفیظو رسفا فرط زا تایلمع نیا .دنوش یم
 قاطا قیرط زا سیلپ تامدخ اب رتپوکیلھ لاسرا اب هطبار رد هدش تفایرد یاھاضاقت در ای و لوبق یارب سامت زکرم نانکراک
 یم رارقرب طابترا رتپوکیلھ لاسرا روظنم هب  NPAS زکارم زا مادک رھ رد رتپوکیلھ همدخ اب تبون هب و هطوبرم لرتنک یاھ
 تفرشیپ هوحن دروم رد و هدرک رارقرب طابترا دنتسھ زاورپ هب لوغشم هک ینامز رد اھرتپوکیلھ اب نآ زا سپ تایلمع زکرم .دننک
 یمامت رد ار رتپوکیلھ هک دھد یم ارنآ هزاجا تایلمع زکرم نانکراک هب و دوش یم علطم یکینورتکلا هشقن قیرط زا اھنآ
 دھد یم ارنآ تصرف اھنآ هب قیرط نیا زا و دننک صخشم ایلمع ماجنا یارب رتپوکیلھ نیرتھب تیعقوم و هدومن تراظن تاقوا
 ،تایلمع زکرم قیرط زا .دنشاب ریذپ فاطعنا دنیآ یم رامش هب تیولوا هک یطیارش اب هطبار رد خساپ یروآ مھارف دروم رد هک

  یقرش بونج ناتسا رد NPAS یتایلمعزکرم
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NPAS 45 لقن و لمح سیلپ ای و یناشن شتآ تاجن تامدخ لاثم یارب راکمھ یاھ سناژآ یارب ار تامدخ دناوت یم(BTPa( 
  .دیامن مھارف

 یتیامح یاھ تساوخرد هب یھدخساپ یارب ندنل رد NPAS یازجم تایلمع زکرم Grenfell Tower یزوس شتآ ینامز رد 5.2.2
 تساوخرد امیقتسم تسناوت یم و دوب دوخ یاھزاورپ مازعا هب رداق ندنل NPAS  .تشاد دوجو S30,S55MPS اب هطبار رد ییاوھ
 رد یثداوح دنناوتب ات ،دنیامن تراظن ار MPS دروم رد s55CAD متسیس دنتسناوت یم نینچمھ اھنآ  .دیامن لوبق ار MPS یاھ
 و ،دنیامن یریگ میمصت لحم نیا هب رتپوکیلھ مازعا دروم رد و هدومن ییاسانش ار دنتشاد رتپوکیلھ هب زاین هک یعوقو لاح
 لومشم NPAS یزکرمرتفد زا یوریپ اب رتپوکیلھ ،مازعا زا سپ .دورن ردھ هب اھبنارگ تقو هک دش یم ثعاب راک نیا ماجنا
 رد ندنل NPAS یارب یلخاد لالقتسا نیا  .دیامن مازعا هرابود ار رتپوکیلھ تسناوت یم S30موزل تروص رد طقف هک ،دوب زاورپ
   S632.دندش لقتنم Wakefield هب NPAS تایلمع زکرم هب مازعا تایلمع یمامت و دیسر مامتا هب 2017 ربماون

 هک ینامز .دشاب بسانتم و هدیجنس یخساپ دیاب رتپوکیلھ مازعا ،سیلپ فرط زا هدش هرادا تامادقا یمامت دننام 5.2.3
 تسا یسیلپ سیورس اب هثداح نامز تدم یط رد نا تیریدم و لرتنک ،دش مازعا یا هثداح هب یگدیسر یارب یرتپوکیلھ
 یتروص رد دنناوت یم یلو ،دنراد هدھع هب ار زاورپ زا یراد هاگن تیلوئسم زاورپ تایلمع زکرم .تسا هدومن تساوخرد ارنآ هک
 رتپوکیلھ مازعا دروم رد یریگ میمصت .دنک مازعا رگید یلحم هب ارنآ ،ددنویپب عوقو هب دراد رتشیب تیولوا هک یا هثداح هک
 هنوگچ نآ همدخ و رتپوکیلھ هکنیا اب هطبار رد یتایلمع شزرا نینچمھ و دوجوم تامدص و کسیر ،رطخ یبایزرا هب یگتسب
 لدم فافش و ضقانتمان یمیمصت یروآ مھارف زا نانیمطا یارب  45a.دراد ،دننک یناسر کمک هثداح دروم رد دنناوت یم
  )1 رادومن( دوش یم لامعا مازعا یاھاضاقت یمامت دروم رد NPAS یریگ میمصت

5.2.4  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 )45a( لرتنک و مازعا :NPAS یدرکلمع یاھدرادناتسا شور -عبنم

 

 NPASیریگ میمصت لدم  :1 رادومن
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 ریدم  45a.تسا هدش رکذ لرتنک و مازعا هچباتک )NPAS (SOP یتایلمع یاھدرادناتسا هیور رد اھرتپوکیلھ مازعا هسورپ 5.2.5
  .) 2 رادومن(  s30.s31.دنا هدومن مھارف یتاحیضوت هسورپ نیا دروم رد زین یلصا نابلخ و یتایلمع زکرم
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 تساوخرد .1
 هب هک تامدخ

NPAS لاسرا 
 تسا هدش

 و ،دریگ یم سامت نفلت ای و یکینورتکلا ماغیپ قیرط زا NPAS اب هدننک تساوخرد سیلپ تامدخ
  :دزاس یم مھارف یا هظفاح شرازگ قیرط زا ار )بسانم تروص رد( تاعالطا لقادح

 

 )هداتفا قافتا هعقاو ،تعاس ،هثداح عون( تیامحلیالد
 قیقد  لحم
 فیصوت ،یترفاسم ریسم ،تسا هدش تیور هک یراب نیرخآ ،لیبموتا ای و صخش تاصخشم
 هدش راھم لحم ایآ ،تسا رضاح هنحص رد یرومام ایآ -تسا هتشاد روضح هثداح هنحص رد هکیرومام
 ؟تسا
 دور یم رتپوکیلھ زا نآ ماجنا راظتنا هک  یشقن
  متسیس هب دورو یارب هثداح هرامش ای و )ییویدار هدنریگ لاناک(هملاکم هورگ
  
 عوقو لحم هدش مھارف تاعالطا اھنت ،دندنویپ یم عوقو هب ینارحب نامز رد هک یثداوح یارب ،ارصتخم
  .دنشاب یم هتسویپ عوقو هب هثداح هرامش و هملاکم هورگ ،هثداح عون ،هثداح

 یارب دیسر .2
 سیورس
 هدش تساوخرد
 یاھ یبایزرا و
  مزال

 و هدومن مازعا ار NPAS زاورپ هک یسک قیرط زا "Storm" یرتویپماک متسیس لخاد رد تساوخرد
 NPAS یریگ میمصت لدم یانبم رب تارطخ و تامدص ،تادیدھت اب هطبار رد ار تیعضو هک تسا یسک
 تساوخرد ایآ هکنیا دروم رد هدننک تساوخرد سیلپ رسفا .دوش یم تبث تسد اب ،دنک یم یبایزرا
 تبث Storm متسیس رد ار دروم نیا و هدش علطم دوش یم لماش ار تامازلا حطس رتپوکیلھ لاسرا
  .دنک یم

 یاھ یبایزرا .3
 هب طوبرم
 تیلوقعم

 یم رارق یبایزرا دروم تیلوقعم عوضوم ،دنریگ رارق لوبق دروم ندوب طیارش دجاو هب طوبرم تامازلا رگا
 هب رثوم روط هب دنناوت یم همدخ و رنپوکیلھ ایآ هک عوضوم نیا قیدصت روظنم هب یبایزرا نیا .دریگ
 صاخشا .دشاب یم دنھد خساپ هدش تفایرد یاھ شزومآ و لیاسو زا هدافتسا اب سیلپ تساوخرد
 و هدرک لوبق ار تساوخرد اھ یبایزرا نیا ماجنا زا سپ دنناوت یم یرگید راب اھرتپوکیلھ هدننک مازعا
  .دوش ماجنا یتایلمع زکرم رد همدخ اب هرواشم اب نکمم راک نیا .دننک در ای

 یرامگ راکب .4
 یلحم زکرم

NPAS 

 یتایلمع زکرم نیرتبسانم اب رتپوکیلھ هدننک مازعا صخش ،دشاب هیجوت لباق و مزال تساوخرد رگا
NPAS دھد عالطا هفیظو همدخ هب ار تاصخشم ات دریگ یم سامت.  

 زکرم همدخ ،تسا ماجنا لباق نما و ینوناق روط هب راک نیا ماجنا هک دشاب رواب نیا هب نابلخ رگا مازعا .5
 و رتپوکیلھ ینمیاا دروم رد ینوناق ییاھن تیلوئسم نابلخ .دنوش یم مازعا هثداح لحم هب یتایلمع
 نامز نآ رد و دننک ییاسانش ار دروم نیا رد میخو یعوضوم ناشیا هکنیا رگم ،دراد هدھع هب ار همدخ
 هطوبرم نیناوق اب هجوت اب دیاب مازعا .دوب دھاوخ یتایلمع زکرم هدھع هب مازعا دروم رد یریگ میمصت

  .دوش ماجنا یتینما تامادقا و یدروناوھ

 لابند تامادقا .6
 زاورپ هدننک

 موادم روط هب تینما( دنھد یم ماجنا ار زاورپ هدننک لابند تامادقا یتایلمع زکرم نانکراک ،زاورپ زا دعب
 یاھ کچ لماش نیا .دوش لصاح نانیمطا دنا هدش تیاعر CAA تامازلا هکنیا زا ات )دوش یم یبایزرا
 .دنوش یم شرامش همدخ ورتپوکیلھ هک دوش لصاح نانیمطا ات دوش یم یا هرود

 رب تراظن .7
 یتایلمعزکرم

NPAS  

 یاھ لاناک و هدرک ادیپ یسرتسد هثداح شرازگ هب دنناوت یم یتایلمع زکرم لرتنک قاطا رد نانکراک
 دوز مازعا یارب و هدرک ییاسانش ار عوقو لاح رد ثداوح قیرط نیا زا ات دنیامن تراظن ار ییویدار
 رتپوکیلھ ،دوش مازعا مزال نامز زا لبق زاورپ رگا .دنیامن مادقا دنک یم ییوج هفرص تقو رد هک ماگنھ
   .دش دھاوخ زاورپ هدننک لابند تامادقا لومشم

 ییامنھار .8
 ثداوح

 امیقتسم همدخ .دننک یم رارقرب ییویدار طابترا یلحم سیلپ اب همدخ ،هثداح هب ندش کیدزن نامز رد
 تقفاوم هب دنوش ماجنا دیاب هک یفیاظو دروم رد و هدرک تبحص هثداح هدنامرف و سیلپ لرتنک قاطا اب
 راک نیا ،دنھد یمن همدخ هب یکیتکات یاھ ییامنھار یتایلمع هاگیاپ ای و یتایلمع زکرم .دنسر یم
 یلحم سیلپ ییویدار لاناک هب یتایلمع زکرم .دشاب یم هثداح هدنامرف / یلحم سیلپ هفیظو ادکوم
 هب ناشیا ،دوب دھاوخن هثداح تراظن هب رداق لیلد نیمھ هب ،درادن یسرتسد یرتویپماک متسیس ای و
 .دننک یم اکتا دوش یم هداتسرف سپ اھنآ یارب هک یتاعالطا

 NPAS رتپوکیلھ مازعا هسورپ :2 رادومن                                       5.2.6
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 یرامگ راک هب .9
 ددجم

 هب ار رتپوکیلھ ،دنوش هجوم دراد رتشیب تیولوا هک یا هثداح اب هک یتروص رد دنناوت یم NPAS همدخ
 ماجنا اھافش ریخات زا یریگولج یارب الومعم هک هزاجا تفایرد یارب دیاب اھنآ ،یلو .دنیامن مازعا اجنآ
  .دننک مادقا یتایلمع زکرم هب دوش یم
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 اھرتپوکیلھ فیاظو     5.3

5.3.1 NPAS 45زلو و ناتسلگنا هضرع رد راکمھ یاھنامزاس و سیلپ تامدخ یارب ار فیاظو زا یرامشa لماش هک دنھد یم ماجنا 
  :دوش یمن دودحم اھنآ هب یلو هدش ریز دراوم

 a. هدش مگ دارفا یوجتسج  
 دنتسھ نیمز یور رب هک ییاھدحاو وجتسجراک هب نیا و دنھد رارق ششوپ تحت رد ار یعیسو قطانم دنتسھ رداق اھرتپوکیلھ
 دروم اھنآ ندب ترارح صیخشت قیرط زا دارفا ندرک ادیپ یارب دناوت یم رتپوکیلھ یترارح یرادربریوصت نیبرود .دنک یم کمک
  .بآ لخاد رد ای و نیمز زاب قطانم رد اصوصخ ،دریگ رارق هدافتسا

 b. لیبموتا بیقعتو & تایلمع یریگ لابند  
 هک یدارفا هب رطخ زورب کسیر هک دوش یم رتپوکیلھ یاضاقت ،دنوشن فقوتم سیلپ تساوخرد فالخ رب اھ لیبموتا هک ینامز
 یولج ات دننک مھارف ارنآ تصرف دادیور زا لماک یشرازگ یروآ مھارف اب دنناوت یم همدخ .دوش هداد شھاک دنتسھ لحم نآ رد
  .دشاب دیفم دھاوش هئارا یارب دنوت یم هدش هتفرگ ملیف .دوشن فقوتم نما روط هب نکمم دح ات و هدش هتفرگ لیبموتا

 c. نونظم دارفا یبای ناکم و یبایدر 
 زا هک ییاھ لیبموتا زا هرظتنم ریغ روطب هک یناسک لاثم یارب ،تیانج باکترا هب نونظم دارفا بیقعت هب طوبرم دراوم رد رتپوکیلھ
 یرادربریوصت یاھ نیبرود زا هدافتسا و گزب قطانم عیرس سسجت .دشاب یم رثوم ،دننک یم رارف دوش یم فقوت تساوخرد اھنآ

 هک ینونظم صاخشا دنناوت یم یترارح یرادربریوصت یاھ نیبرود .دوش یم یقلط اھبرپ یراک اھرتپوکیلھ قیرط زا یترارح
 .دننک ادیپ دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق نیمز یور رد هک ینارسفا هک ینامز و یکیرات رد ار دنا هدش ناھنپ

 d. یمومع مظن ظفح 
 تاکرحت تراظن یارب اھرتپوکیلھ ،دنریگ یم تروص گرزب یسایقم رد ،دننزیم مھ هب ار یمومع مظن هک یاھدادیور هک ینامز
 ریواصت .دنشاب یم رثوم ینیمز هدنامرف اب طابترا نینچمھ و تسا روھظ و شرتسگ لاح رد هک یمظن یب ییاسانش و دارفا
 هناھاگآ میمصت هک دنھدب ارنآ تصرف یھدنامرف هب ات دنوش هداتسرف سیلپ لرتنک یاھ قاطا هب هدنز تروص هب دنناوت یم نیبرود
  .دنریگب سیلپ عبانم مازعا و هثداح تیریدم دروم رد

 e. دنراد الاب لیافورپ هک یاھ تشگ 
NPAS یقطانم رد راکشآ زاورپ قیرط زا ،دنناسر یم ماجنا هب صاخ قطانم رد ار الاب دید تشگ هک یلحم سیلپ قطانم دناوت یم 

 یکیدزن رد هک یرگید ثداوح هب اعیرس هک دھد یم هزاجا اھنآ هب راک نیا .دیامن تیامح ،لومعم زا رت نیئاپ یتاعافترا رد و صاخ
   .دنوش مازعا دنتسھ زورب لاح رد

 f. لیاسو و نانکراک لقن و لمح 
 و هدش زیھجت تعرس هب لیاسو ای و صصختم نارسفا هک دیامن مھارف ار تصرف ات دوش یدنبرکیپ تعرس هب دناوت یمرتپوکیلھ
  .دنبای لاقتنا رگید یناکم هب

 g. نیمودصم هیلخت 
 یم ناکشزپاریپ .تسین دوجوم ییاوھ سنالوبمآ هک ینامز یگدنز هدننک دیدھت طیارش رد ناتسرامیب هب نیمودصم ناکم لقن
 راھظا یتایلمع یامنھار هچباتک .دنیامن نامرد ناتسرامیب هب لاقتنا نامز رد ار نیمودصم ات دننک زاورپ رتپوکیلھ قیرط زا دنناوت
 نیا رد ای و هدوبن دوجوم لقن و لمح یارب یرگید هلیسو هک ینامز و هنیزگ نیرخآ ناونع هب دیاب طقف تایلمع عون نیا هک دنک یم
  .دریگ رارق هدافتسا دروم ،دشاب یمن بسانم دروم

 h. یرادرب سکع هب طوبرم فیاظو 
 ار نآ  تصرف راک نیا و ،دنک یم لمح ار دنشاب یم تباث ریواصت و ویدیو نتشادرب هب رداق هک ییاھ نیبرود زا یرامش رتپوکیلھ
 یزیر همانرب روظنم هب ای و یزاس کردم یارب تسا هتفرگ تروص نآ رد هثداح هک ییاھ هنحص زا یاھ سکع هک دنک یم مھارف
  .دنوش هتشادرب تایلمع

 i. کنیلنواد( ییویدیو میقتسم شخپ( 
 ننتآ تیاس هب هدش یراذگزمر یاھ لانگیس قیرط زا هدنز روط هب دناوت یم رتپوکیلھ لخاد نیبرود قیرط زا هدش هتشادرب ویدیو
 یارب ،ثداوح یاھدنامرف قیرط زا دنناوت یم ییویدیو یاھ ملیف .دوش هداتسرف LFB یارب لمح لباق یاھ هاگتسد ای و تباث
 هدش تفایرد کنیلنواد نیا .دنوش هدھاشم هدنز تروص هب لرتنک یاھ قاطا ای و یناشن شتآ یھدنامرف لیبموتا قیرط زا لاثم
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 طبظ دشاب نآ یبایزاب هب زاین هدنیآ رد هک یتروص رد )MPS یارب Lamberthرد ای و لرتنک MPS رد ینما متسیس(رورس یور رب
  .دوش یم

 نما روطب NPAS یاھرتپوکیلھ تامدخ هک عوضوم نیا زا هک تسا نانابلخ یربھر یارب یربدم صخش NPAS یلصا نابلخ 5.3.2
 هک دھد یم حیضوت یلصا نابلخ  )para1.3.4( 156.دنک یم لصاح نانیمطا دنوش یم یروآ مھارف زاورپ تایلمع نامز رد رثوم و
 شزومآ تاجن تایلمع یارب نیتور روطب همدخ ،دنریگ یمن رارق هدافتسا دروم تاجن و سسجتروظنم هب NPAS یاھرتپوکیلھ
 تاقوا یضعب و تسا ریذپفاطعنا یاھرتپوکیلھ نیا تایلمع ،یلو .دنرادن ناخرچ هریگتسد اھرتپوکیلھ نیا و دننیب یمن

 .دشاب یم یرورض ،تسا دیدھت دروم اھنآ یگدنز هک یطیارش رد صاخشا هب کمک هک دنبای یم طیارش رد ار دوخ همدخ
 هب قیرط نیا زا ات دیامن مازعا هثداح لحم هب ار همدخ ات دنیشن یم نیمز هب رتپوکیلھ هک تسا انعم نیا هب الومعم نیا
 لخاد رد کوش یاھ هاگتسد و اھدراکنارب ،هیلوا یاھ کمک یاھ هبعج .دنیامن کمک دنتسھ نیمز یور رد هک یدارفا

 نیمز هب یارب طیحم رگا .دنا هدومن تفایرد ار هیلوا یاھ کمک یروآ مھارف تامیلعت همدخ و دنوش یم لمحرتپوکیلھ
 هدناوخ روانش نالپد نیا( دیریگب رارق نیمز زا رتالاب توف دنچ روانش تروصب دناوت یم رتپوکیلھ ،دشابن بسانم نتسشن
 s31.دیامن مازعا ار همدخ ات )دوش یم

 یناشن شتآ نامزاس فرط زا هک یگرزب یاھ یزوس شتآ هب الومعم NPAS هک دھد یم حیضوت نینچمھ یلصا نابلخ 5.3.3
 LFB یارب یلامجا یسرربرتپوکیلھ فرط زا هدش مھارف کنیلنواد .دنوش یم هداتسرف ،دنا هدش تساوخرد )LFB( ندنل
 LFB هب ،هدرک یبای ناکم ار هداتفا ریگ صاخشا دھد هزاجا ناشیا هب هک دنک یم مھارف یلک روطب ار یزوس شتآ دروم رد
 کمک هداج قیرط زا هثداح لحم هب یسرتسد یارب اھنآ هب و هدرک کمک شتآ هب یگدیسر هوحن دروم رد یریگ میمصت یارب
 اصوصخ ،دنک یبای ناکم ار هداتفا ریگ دارفا ات دومن دھاوخ یعس رتپوکیلھ ،یزوس شتآ هثداح لحم هب ندیسر نامز رد .دنک
 شتآ همدخ یارب سیلپ ای و ییویدار هدنریگ قیرط زا تاعالطا نیا .دنتسین تیور لباق ینیمز قیرط زا هک ییاھ ناکم رد
 راک نیا ماجنا نامز رد و دنک یم یرادم زاورپ هب عورش نامتخاس فارطا رد رتپوکیلھ نآ زا سپ .دوش یم مھارف یناشن
 یرادربریوصت یاھ نیبرود زا هدافتسا اب  ار یکیدزن رد مھم طاقن و اھ هراوآ نآ زا سپ رتپوکیلھ .دنک یم مھارف هدنز ییویدیو
 s31.دنک ییاسانش ار یلامتحا قارتحا یاھ ناکم ات دنک یم یسررب یترارح

 یگرزب یاھ یزوس شتآ هب بلغا NPAS یاھرتپوکیلھ هکنیا اب هطبار رد ار یلصا نابلخ تاراھظا ندنل هاگیاپ رد NPAS ریدم 5.3.4
 همانتقفاوت یانبم رب ییویدیو ملیف یزاس هدامآ یارب LFB هب ات دنوش یم لاسرا دندنویپ یم عوقو هب ندنل فارطا رد هک
 .(s55NPAS زا لبق( .دنک یم رارکت ،دننک کمک 2005 لاس هخروم LFB و NPAS نیب دوجوم

 رتپوکیلھ عاونا   5.4

5.4.1 NPAS دنک یم هدافتسا رتپوکیلھ لدم ود زا، Airbus )البق Eurocopter دش یم هدناوخ(  EC145 ) و) 3 رادومن EC135 
 ولج یلدنص رد نابلخ لدم ود رھ رد .تسا رتکچوک رفاسم تیفرظ و نزو رظن زا EC145 زا یمک 156EC135 s31 )4 رادومن(
 یم لاغشا ار تسار تمس رد یبقع یلدنص و پچ تمس رد ولج یلدنص )TFOs( زاورپ یکیتکات رومام ود و دنیشن یم
 ار رفاسم ود دوش هدایپ TFO هک یتروص رد دناوت یم و )بقع پچ تمس( دراد رتشیب رفاسم یلدنص کی EC135 .دننک
 ود ،دیامن یم مازعا رتپوکیلھ سیلپ هک ینامز الومعم .دراد ار رفاسم ود و TFO ود ،نابلخ کی تیفرظ EC145 .دنک لمح

TFO دنراد روضح رتپوکیلھ رد. s31 هب هک ییاھرتپوکیلھ یمامت Grenfell Tower رایتخا رد ار یرورض همدخ ،دندش مازعا 
 29.دنتشاد TFO ود یدعب هدش مازعا یاھرتپوکیلھ و ،TFO هس هدش مازعا رتپوکیلھ نیلوا .دنتشاد
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5.4.2   

5.4.3  

 رتپوکیلھ تازیھجت  5.5

 نیا سیاقم زا جراخ لیاسو نیا بلغا تاصخشم .دنک یم لمح ار توافتم یکینکت و صاخ مالقا زا یرامش رتپوکیلھ رھ 5.5.1
 :دنوش یم طوبرم ییوجزاب نیا عوضوم هب ریز لیاسو .تسا ییوجزاب

 
 اھ نیبرود 5.5.2

 

 هدش بصن یکجرب یوررب رتپوکیلھ هندب یولج رد هک رگسح-دنچ یاھ نیبرود متسیس اب NPAS یاھرتپوکیلھ یمامت
 هدش مازعا Grenfell Tower هب هک ییاھرتپوکیلھ فرط زا یتوافتم یاھ متسیس .)6 و 5 رادومن( دنا هدش زھجم تسا
 توافتم رگید متسیس اب متسیس کی رد دوجوم یاھ لرتنک و ریواصت تیفیک هکنیا دوجو اب .دنتفرگ رارق هدافتسا دروم دندوب
  156وs31.دنوش یم لیکشت کجرب رد زنل هس زا و هدوب هباشم الوصا متسیس هس ،تسا

 a. هدرتسگ دید هیواز اب زور نیبرود )EOW( 

 NPAS EC145 :3 رادومن

 NPAS EC135 :4 رادومن



                    Grenfell Tower یزوس شتآ هثداح یط رد سیلپ یاھرتپوکیلھ
   

 

 

 
 

 

    
  

 تسرھف
 

16 
 

   .تسا مک رون تیلباق و میظنت لباق ییامنگرزب تیلباق اب ینویزیولت درادناتسا زور نیبرود نیا
 

 b. بای هطقن هنماد )EON( 
 یامنگرزب نیا .تسا دریگ یم رارق هدافتسا دروم کیدزن یبایزرا یارب و هتشاد دایز ییامنگرزب هک زور کیراب سوکوف نیبرود نیا
 وروخ تبث هرامش ریظن یتاصخشم یناسآ هب دناوت یم نیا .تسا میظنت لباق سوکوف اب )تسین میظنت لباق ییامنگرزب( تباث
 .دراد زین مک رون تیلباق زنل نیا .دھد یصخشت رتشیب ای و یرتمولیک 1 هلصاف زا ار

 
 c. یترارح یرادربریوصت )TI( 

 هب هتسب نآ تیساسح و تسا ساسح ادیدش TI زنل .)موادم ییامنگرزب فالخ رب( ییامنگرزب فلتخم لحارم اب زمرق نودامزنل
 هب زاین نآ تیساسح هک دشاب مرگ نانچ تسا نکمم شتآ ،لاثم یارب .تسا رییغت لباق تسا تیور دروم هک یا یش یامد
 فارطا طیحم زا یمک هدش وجتسج یا یش رگا ،الباقتم .دوش یریگولج نیبرود "ندش رو هلعش" زا ات دشاب هتشاد شھاک
 یامد ود نیب تسارتنک ات دشاب هتشاد شیازفا هب زاین تسا نکمم نآ تیساسح ،لگنج لخاد رد یندب لاثم یارب ،دشاب رتمرگ
 یلو دنک یمن مھارف یددع تروص هب ار امد TI نیبرود .دوش دیکات تسا هدش عقاو نآ رد هک یطیحم و رظن دروم یش فلتخم
 ،دنوش یم رھاظ هایس گنر هب رتدرس یامد و دیفس گنر هب رتمرگ یامد .دش دنھاوخ هداد ناشن تسارتنک قیرط زا تاریاغم
 یاھ نیبرود هک دھد یم حیضوت یلصا نابلخ .تسا رییغت لباق دنک یم هدافتسا نآ زا هک یصخش هقیلص یانبم رب راک نیا یلو

TI الباقتم .دوش گنت دید نادیم و ،دوش کیدزن دایز رگا .دننک یم راک رتھب تسا هدھاشم دروم هک یا یش زا هلصاف نتشاد اب، 
 نیا زا هدافتسا شور نیرتھب ،الومعم .دبای یم شھاک دریگ هدافتسا دروم دیاب هک یریوصت تایئزج دشاب رود یلیخ نیبرود رگا
 s31 .دشاب یم تسا تیور لاح رد هک یا هقطنم یالاب رد توف 2000 ات 800 عافترازا وجتسج یاھ نیبرود

 d. یتسد یلاتیجید یاھ نیبرود 
 .دنریگب تباث سکع دنناوتب همدخ موزل تروص رد ات دنوش یم لمح رتپوکیلھ لخاد رد زین یتسد یلاتیجید یاھ نیبرود

 رد اھنآ درکلمع و قیقد تازیھجت .دنوش یم هتشاذگ شیامن هبرتپوکیلھ یسمل نارکا روتینوم یور رب اھ نیبرود ریواصت 5.5.3
 روط هب ریوصت ات دھد یم هزاجا اھروتینوم هب اھرتپوکیلھ تازیھجت یمامت ،یلو .دشاب یم توافتم فلتخم یاھرتپوکیلھ
 هشقن ریوصت نیمراھچ  .دنوش هداد ناشن دنراذگب یشیامن هب ار ریواصت نامزمھ اھ نیبرود یمامت هک یوحن هب هناگراھچ
 یرتپوکیلھ .دنکرپ ار روتینوم هحفص یمامت ات دوش ییامنگرزب دناوت یم ریواصت نیا زا مادک رھ .دوب دھاوخ یکینورتکلا یا
 راشف ار دروکر همکد همدخ یاضعا زا یکی هک ینامز هظفاح تراک یور رب ار ملیف و ،دنراد )DVR( ملیف هدننک طبض نیبرود
 ات دوش طبض کسید یور رب نآ رد دوجوم ملیف و هدش جراخ یتایلمع هاگیاپ رد دناوت یم هظفاح تراک .دننک یم طبض دھد
 طبض موزل تروص رد رگید نیبرود هس یمامت هب نیبرود کی زا دناوت یم ملیف .دریگ رارق هدافتسا دروم کردم ناونع هب ادعب

 ) 8 و 7 رادومن( .دوش

 کنیلنواد ویدیو 5.5.4
 

 هک دھد یم هزاجا هک ،دنراد دوش یم هدناوخ )ADL( درباوھ یاھ هداد کنیل هک یمتسیس NPAS یاھرتپوکیلھ یمامت
 تباث یازجم هدنریگ هس ،ندنل رد .دنوش لقتنم دنراد رارق نیمز یور رب هک ییاھ هدنریگ هب هدنز روط هب اھ نیبرود ریواصت
 قاطا رد هک MPS ینیمز هدش یشک میس هتسب رادم متسیس هب ارنآ و هدرک طبض ار ویدیو اھ هدنریگ نیا .دنراد دوجو
 LFB ای و سیلپ یاھ وردوخ زا یضعب فرط زا دناوت یم ملیف نیا  .دنھد یم لاقتنا ،دشاب یم تیور لباق سیلپ لرتنک یاھ
 شیامن یارب هک یچنیا 70 نویزیولت هحفص LFB لرتنک قاطا رد .)LFB یھدنامرف وردوخ لاثم یارب( دوش هدھاشم و تفایرد
 زین دننک تفایرد ار ریواصت دنناوت یم هک ییاھ )پات پل لاثم یارب( یکرحتم یاھ هدنریگ .دشاب یم دوجوم تسا ریواصت
 نامزاس و سیلپ هک دنک لصاح نانیمطا ات دراد دوجو متسیس لخاد رد یا هدش یراذگ زمر لوکوتورپ .دنشاب یم دوجوم
 یم سیلپ ،دشاب هتشاد ساسح یتعیبط اھنآ هک یتروص رد و هدرک ادیپ یبایتسد نما تروصب ملیف نیا هی راکمھ یاھ
 یم توافتم رتپوکیلھ هب هتسب رتپوکیلھ رد دوجوم ADL لرتنک متسیس قیقد عون .دیامن فقوتم ار اھنآ هدنز شخپ دناوت
  )9 رادومن( .دنرک یم هدافتسا توافتم لرتنک متسیس ود زا دندش مازعا Grenfell Tower هب هک ییاھرتپوکیلھ  .دشاب

 
 ییویدار هدنریگ 5.5.5

 

 ارنآ هزاجا رتپوکیلھ همدخ هب راک نیا ،دیامن یم تراظن ار لاناک شش نامزمھ هک دراد ییویدار یاھ هدنریگ رتپوکیلھ رھ
 لاثم یارب(رگید یاھ لاناک و سیلپ یاھدحاو ،رگید یاھرتپوکیلھ ،یتایلمع هاگیاپ ،NPAS تایلمع زکرم اب هک دھد یم

  .دنراد دوجو زین ییاوھ کیفارت لرتنک لاناک ود .دنشاب هتشاد موادم طابترا موزل تروص رد )یناشن شتآ نامزاس
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 نکفا رون 5.5.6
 

 ) 10 رادومن( .تسا هدش زھجم دوش یم هدناوخ "Night Sun" هک یوق ینکفارون اب رتپوکیلھ رھ

 )PA( یصخش سردآ متسیس 5.5.7
 هک دراد ارنآ ییاناوت متسیس نیا .دنتسھ دنوش یم هدناوخ "Skyshout" هک PA متسیس هب زھجم اھرتپوکیلھ زا یخرب
 Skyshout هب زھجم ،دندش مازعا Grenfell Tower هب هک ریز یاھرتپوکیلھ .دنک شخپ ار رتپوکیلھ قیرط زا یھافش یمایپ
 یاھرتپوکیلھ تسیل اب هطبار رد ار 1 لودج( دوبن متسیس هب زھجم POLD-EMID,G-TVHB, G-POLF, G-G. DCPB-G :دندوب
 دروم رد یقیقد تاحیضوت ،Dan Arnold سیلپ نابھورگ ،ندنل رد NPAS یتایلمع هاگیاپ ریدم ).دینک هظحالم هدش مازعا

 تفایرد نیمز یور زا هک یمایپ میھفت و تفایرد ییاناوت یددعتم یاھروتکاف هک دھد یم حیضوت وا .دومن مھارف متسیس
 دروم هدننک تفایرد صخش اب دوجوم هلصاف ،دنک یم داجیا رتپوکیلھ هک ییادص ورس :دنھد یمرارق ریثات تحت ار دوش یم
 براجت Arnold سیلپ نابھورگ .Skyshout متسیس تردق و ماکحتسا و داب تھج ،نیمز یور رب دوجوم یادص و رس ،رظن
 نیمز یور رد مایپ هک یتروص رد سارح و بارطظا داجیا کسیر و هدومن نایب ار متسیس زا هدافتسا دروم رد دوخ فلتخم
 هدافتسا ناکما هثداح هب یگدیسر هدنامرف زوجم نتشاد اب اھنت ،ندنل رد .دزاس یم ناشن رطاخ ار دوشن میھفت یتسرد هب
 نآ هب MPS EC145s هس هک Skyshout اب هطبار رد 2008 لاس رد هدش ماجنا یاھشیامزآ و نومزآ .دراد دوجو متسیس زا
 نیا ات هدش هتفرگ میمصت لیلد نیمھ هب ،دش یمن میھفت و تفایرد نیمز یور رب مایپ هک داد ناشن دنوب هدش زھجم
 s217.دوشن داجیا یفاضا نزو ات دوش هتشادرب اھرتپوکیلھ زا مئاد روطب هاگتسد

 هدش رکذ الاب تمسق رد هک ییاھنآ زا ریغ هک یرگید یتاجن تازیھجت و ناخرچ هریگتسد اب NPAS یاھرتپوکیلھ زا مادکچیھ 5.5.8
 تسا هدشن بیوصت  NPAS یاھرتپوکیلھ فرط زا ناخرچ هریگتسد زا هدافتسا ینوناق رظن زا و دنا هدشن زھجم ،دنشاب دنا
 s55, s31, s87.دنا هدرکن تفایرد ناخرچ هریگتسد زا هدافتسا دروم رد یشزومآ  NPAS  همدخ زا مادکچیھ و

 رتپوکیلھ همدخ     5.6

 )TFOs( زاورپ یکیتکات رومام ود و نابلخ کی زا سیلپ یاھرتپوکیلھ همدخ هک دننک یم مکح درادناتسا یتایلمع یاھ شور 5.6.1
 هب تسا نکمم نیا ،طیارش زا یضعب رد .دیآ تسد هب یاھ شقن یمامت رد ار یتایلمع هجیتن نیرتھب ات دنوش لیکشت
 .تسا هدش هصالخ ریز تمسق رد همدخ زا مادک رھ شقن .)para4.1.3( 156 .دبای شھاک TFO کی و نابلخ یکی

 نابلخ 5.6.2
 

 رتپوکیلھ هدنامرف نابلخ .)12 و 11 رادومن( دنک یم لرتنک ار زاورپ و هتسشن رتپوکیلھ تسار تمس رد ولج یلدنص رد نابلخ
 رتپوکیلھ دوخ و هلومحم ،نیرفاسم ،همدخ ینمیا لوئسم و هتشاد هدھع هب ار زاورپ یھدنامرف و قلطم تیلوئسم و هدوب
 یانبم رب هک یمادقا رھ ،دراد دوجو یروف مادقا و یریگ میمصت هب زاین هک سناژروا عقاومرد ،دناوت یم نابلخ .دشاب یم

 تینما هب هک یتروص رد یتایلمع یاھ شور و نیناوق زا دناوت یم نابلخ ،دراوم نیا رد .دھد ماجنا ار درادنپ یم مزال طیارش
 )para.1.4.3(156.دیامن لودع ،دنک کمک

5.6.3 TFO ولج یلدنص 
 

TFO هیلوا تیلوئسم .دنیشن یم نابلخ یکیدزن رد پچ تمس رد و ولج رد ولج یلدنص TFO هراظن بلغا هک( ولج یلدنص 
 11 رادومن(S2, s55 .دشاب یم موزل تروص رد یرادرب ملیف و رتپوکیلھ نیبرود متسیس هرادا )دوش یم هدناوخ ولج یلدنص رگ
 )12 و

5.6.4 TFO بقع یلدنص 
 

TFO وا  .تسا )یکیتکات ای( یتایلمع هدنامرف و هتسشن نابلخ تشپ ،تسار تمس رد بقع یلدنص رد بقع یلدنص 
 یاھ تیلوئسم .تسا تایلمع هراب رد یکیتکات تاعوضوم دروم رد یریگمیمصت و تاطابترا یرارقرب ،یبای تھج لوئسم
 تامدخ و لرتنک قاطا ،سیلپ یھدنامرف اب تاطابترا یرارقرب و یبای تھج یارب نابلخ هب کمک بقع یلدنص TFO هیلوا
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 ییاوھ قیرط زا هثداح دروم رد دنناوت یم نینچمھ ناشیا .تسا ییویدار هدنریگ قیرط زا نیمز یور رد رگید سناژروا
 ،سناژروا تامدخ ییامنھار و ریسم هب یسرتسد ،اھ بانط یزاس هدایپ و هرادا راک رد ،هدرک مھارف یلامجا یسررب
 تساوخرد نیمز یور یاھ دحاو قیرط زا هک ییویدیو صاخ تارظن قیرط زا راک لیھست و تاقالم اھ ناکم ،اھ لیبموتا

 یاھ هشقن دناوت یم هک ،دراد رایتخا رد یچنیا 15 روتینوم ود بقع یلدنص TFO .دنیامن مھارف ییامنھار دنا هدش
 مادک رھ نیاربانب ،دنا هدش زھجم طبض همکد اب اھ روتینوم یمامت .دنک مھارف ار اھ نیبرود هب طوبرم تارظن و یکینورتکلا
 هک دراد یسرتسد یزاس هریخذ دحاو هب بقع یلدنص TFO .دنک یزاس لاعف ار نیبرود طبض درکلمع دناوت یم اھTFO زا
 نیبرود لاثم یارب کرحتم لیاسو و ،یرھش یاھ شقن ،ینابایخ یاھ هشقن هچباتک لماش رگید ءایشا یضعب زا ریغ هب
 یلدنص یاھ TFO یارب یداع درکلمع s1,s2,s17,s23,s27,s55,s85 .) 8 و 7 رادومن( دوش یم لاتیجید نیبرود و تباث یمشچود
 s2.دننامب یقاب علطم اھ شقن نیا زا مادکرھ ماجنا یارب ات دننک ضوع ار دوخ یاھاج تسا نیا ولج و بقع

5.6.5  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 1 رادومن

 

 نارکا اب EC145 رد بقع یلدنص TFO :2 رادومن
 یبای تھج و اھ نیبود لرتنک یارب شیامن یاھ
 3 رادومن

 

 راوس EC145 ریز هک نیبرود کجرب :5 رادومن
 تسا هدش

 دراد زنل هس هک ینیبرود کجرب :6 رادومن

  EC145 رد بقع TFO یلدنص :7 رادومن
  یارب شیامن یاھ نارکا 

 یبای تھج و اھ نیبرود

 بقع یلدنص اب EC135 بقع نیباک :8 رادومن
TFO شیامن یاھ نارکا و 
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 دراد ددعتم یاھ نامتخاس هک یقطانم رد رتپوکیلھ تایلمع   5.7

 فلتخم طیارش یط رد عافترا لقادح رد دنتسھ تیرومام ماجنا هب لوغشم هک ینامز دنتسھ مزلم NPAS یاھرتپوکیلھ 5.7.1
 تامازلا ،یلم نیناوق لماش هک اھروتکاف زا یرامش و تسا هدش دیق NPAS یامنھار هچباتک رد عافترا لقادح .دننامب یقاب
 لرتنک ارنآ ،دوش یم عناوم نینچمھ و نیمز یالاب هیحان رد نما یعافترا یراد هاگن هب طوبرم یاھزاین و CAA ییاوھ کیفارت
 نئوژ 14 خیرات رد هک یطیارش رد و Grenfell Tower یکیدزن رد لاثم یارب هدش یزاس یامتخاس قطانم رد .دننک یم

 156 :دندش لامعا ریز یاھرایعم ،دندش هبرجت 2017

  :نشور زور رد 5.7.2
 

 نیمز حطس یالاب توف 300 لقادح �

 هک  )ADL( درباوھ یاھ هداد کنیل :9 رادومن
 هدش یراذگیاج( تسا هدش راوس EC145 ریز

 )تسا

 "Night Sun" نکفا رون :10 رادومن

 EC135ٍ رد ولج TFO نیباک ونابلخ :12 رادومن EC145 رد نابلخ ولج یلدنص :11 رادومن
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 دشاب دراد رارق یحطس یور رب هک یتباث یش زا رتالاب توف 200 زا شیب دیابن �
 s31 ,156 دید نادیم زا رتم 1500 لقادح �

  :بش نامز تدم یط رد 5.7.3
 

  رتموکیک 1 هرصح رد ،دشاب دراد رارق یحطس یور رب هک یتباث یش زا رتالاب توف 500 زا شیب دیابن �
 s31 ,156 دید نادیم زا رتم 3000 لقادح �

 هب زاورپ نامز تدم .دزاس یم دودحم هقیقد 120 ات 90 نیب الومعم ار اھرتپوکیلھ یاھزاورپ نامز تدم تخوس تیدودحم 5.7.4
 s2,s86,s93,s284,s285.دریگ یم رارق ریثات تحت زاورپ هوحن و اوھ طیارش ،یربارت تیفرظ ریظن ییاھروتکاف لیلد

   Grenfell Tower رد اھرتپوکیلھ  6
  

 همدقم   6.1

 فلتخم رتپوکیلھ شش قیرط زا راک نیا ) 1 لودج( دندش هداتسرف 29Grenfell Tower هب NPAS رتپوکیلھ 11 ،نئوژ 14 رد 6.1.1
 نامز تدم یط رد رگید یرتپوکیلھ و 43یالوج 7 رد یرگید مازعا 42،نئوژ 17 خیرات رد رگید مازعا کی هوالع هب .دش ماجنا

 یزاورپ هس .دوب کردم یروآ مھارف روظنم هب یرادرب سکع نآ فدھ هک ،دش هداتسرف 44یالوج 16 و 15 خیرات رد بش
 هدودحم زا لیلد نیمھ هب و دندش مازعا شتآ نتسشنورف زا دعب اھنآ هکارچ دنا هتفرگن رارق رظن دروم ییوجزاب نیا رد ریخا

 تیدودحم هکنیا زا لبق یھاتوک نامز تدم یارب دنتشاد قلعت یاھ هناسر هب هک یرتپوکیلھ ود .دنا هدوب جراخ عاجرا طیارش
 )2 لودج ( 118.دنتشاد روضح هثداح یط رد )زاورپ هعونمم هدودحم( دوش مالعا یرارطضا زاورپ

 Grenfell Tower هب NPAS مازعا :1 لودج 6.1.2

 رتپوکیلھ
 رد تبث رتپوکیلھ لدم یتایلمع هاگیاپ سامت هناشن

 *هنحص
 زا جراخ
 *هنحص

NPAS44 NPAS ندنل  EC145 G-DCPB 01:44 02:44 

NPAS13 NPASA 
Boreham EC135 G-POLF 02:55 04:32 

NPAS64 NPAS ندنل  EC135 G-EMID 04:30 06:10 

NPAS13 NPASA 
Boreham 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 NPAS ندنل  EC145 G-DCPB 15:50 16:05 
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 رد رتپوکیلھ نیلوا ندیسر تعاس دروم رد رتشیب تاحیضوت .دنا هدشن رکذ هقیقد هیناث هب و دنتسھ یبیرقت جورخ و دورو یاھ تقو *
   .تسا هدش مھارف 6.4 شخب

 Grenfell Tower رد اھ هناسر یاھرتپوکیلھ :2 لودج 6.1.3

 سامت هناشن
 زا جراخ هنحص رد تبث رتپوکیلھ لدم روتارپا رتپوکیلھ اب

 هنحص

 AS355F2 ییاوھ هصرع شانشان
Ecureuil II G-TVHD 04:00 04:05 

 Sky News AS355F2 هصرع
Ecureuil II G-UKTV 04:45 05:35 

 

 اھرتپوکیلھ لیوحت     6.2

6.2.1 
 

 هک یرتپوکیلھ هک هاتوک لیوحت یاھ نامز زاریغب ،دنتشاد روضح نامز رھ رد Grenfell Tower رد NPAS رتپوکیلھ کی طقف
 دوش یم هدافتسا اھرتپوکیلھ لیوحت یارب هدش میظنت یدرکیور زا .تفرگ لیوحت رگید یرتپوکیلھ زا ار هفیظو دش یم دراو
 یعافترا زا و فلاخم ریسم زا هدنوش دراو رتپوکیلھ ،الومعم .دوش لصاح نانیمطا دیآ یمن دوجو هب یفالتخا هکنیا زا ات
 رایتخا رد رگدیکی زا ینشور زادنا مشچ اھنآ هک دوش لصاح نانیمطا ات دوش یم کیدزن تسا رضاح هک یرتپوکیلھ زا رتالاب
 یم لاقتنا دوش یم دراو هک یرتپوکلھ هب ییویدیو کیلنواد ،دنتسھ هنحص رد مھ اب اھرتپوکیلھ ودرھ هک ینامز .دنراد
 یارب .دوش داجیا هلخادم ریوصت رد دوش یم ثعاب راک نیا هک ارچ دنوش شخپ مھ اب نامزمھ دنناوت یمن کنیلنواد ود .دبای
 یم رارق رظن دروم هطقن تاصتخم یور رب ار دوخ یاھ نیبرود رتپوکیلھ ود رھ ،هچراپکی و هفقو یب ییویدیو شخپ داجیا
 عورش ار دوخ کیلنواد تسا هدش دراو هک یرتپوکیلھ و هدرک شوماخ ار دوخ کنیلنواد لوا رتپوکیلھ نامز نآ رد و ،دنھد
 دوش یم رگیدکی اب ییویدار هدنریگ قیرط زا اھرتپوکیلھ همدخ ندرک تبحص لماش نینچمھ یھد لیوحت لمع  .دنک یم
 ،دیسر مامتا هب لاقتنا راک هک ینامز .دنبای لاقتنا رگید رتپوکیلھ هب دنتسھ ماجنا لاح رد هک یتایلمع یھافش قیرط زا ات

 رتپوکیلھ ود رھ هاتوک ینامز تدم یارب تسا نکمم هک تسا انعم نیا هب هسورپ نیا .دنک یم کرت ار لحم لوا رتپوکیلھ
 لوا رتپوکیلھ هک یتروص رد هک دشاب انعم نیا هب تسا نکمم مود رتپوکیلھ ندیسر رد ریخات ،الباقتم .دنشاب رضاح لحم رد
 روضح هنحص رد یرتپوکیلھ هاتوک ینامز تدم یارب )ددجم یریگ تخوس یارب لاثم یارب( دشاب هتشاد لحم کرت هب زاین
 لاحم یدعب رتپوکیلھ ندیسرزا لبق دیاب و دومن هبرجت ار ینف تالکشم Grenfell Tower رد رتپوکیلھ نیلوا .دشاب هتشادن

 یاھرتپوکیلھ  15 رادومن .دوبن رضاح هنحص رد یرتپوکیلھ هقیقد 11 نامز تدم یارب لیلد نیمھ هب ،درک یم کرت ار هثداح
NPAS هب 2017 نئوژ 14 خیرات رد هک یا Grenfell Tower یبیرقت نامز نامھ رادومن نیا .دھد یم ناشن ار دنوب هدش مازعا 

 حرش یارب یلامجا یسررب یروآ مھارف طقف نآ فدھ هدش هداد ناشن 1 لودج رد هچانچ ،دھد یم ناشن ار جورخ و دورو
  .دشاب یم عوضوم

 NPAS یارب تساوخرد نیلوا   6.3

6.3.1 MPS زا هک یماغیپ قیرط زا یزوس شتا دروم رد لوا هلحو رد LFB لرتنک و یھدنامرف زکرم هب MPS (MetCC( تعاس رد 
 ماجنا هیلوا تامادقا زا یرامش لماش هک 247CAD482/14JUM17 داجیا اب ،MetCC .دش علطم دوب هدش هداتسرف 1:16:45

 .دندش مھارف قیرط نیا زا سیلپ هیلوا خساپ دروم رد یتاعالطا و دومن دراو متسیس هب ار دوش یم سیلپ قیرط زا هدش
CAD، یارب تساوخرد نیلوا NPAS فرط زا هدش ماجنا تامادقا زا یضعب و NPAS عیاقو یدعب بیترت .دناسر یم تبث هب ار 

 دراو تاعالطا یرس نیلوازا و دنک یم مھارف ار تایئزج 29NPAS مازعا دروم رد هک یتایلمع زکرم ریدم یھاوگ ،CAD 482 زا
 .دنا هدش لماش هطوبرم یاھ شقن و رتپوکیلھ مازعا هب طوبرم تاعالطا طقف  .دنا هدش هتشادرب 30NPAS Storm هب هدش

 زا و هدش لقتنم ییویدار هدنریگ قیرط زا دیاب تاصخشم هک ارچ دتفایب قیوعت هب یمک تسا نکمم CAD یناسر زور هب
 تاعاس اموزل و دنا هدش تبث CAD رد هک دنتسھ ییاھنآ هدش رکذ یاھ تاعاس .دنوش پیات CAD هدننک لرتنک قیرط
 تسا یمان هک دنک یم عاجرا "ASU" هب CAD تاقوا یضعب .دنا هدرکن تبث اقیقد دندوب هداتفا قافتا هچنانچ ار ثداوح قیقد
  .دش یم هدافتسا Air Support Unit یارب NPAS زا البق هک
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 حبص 01:16:45 6.3.2
 

CAD 482 هکنیا زا سپ LFB هب MPSدروم رد پمپ -شش زا هدافتسا اب ناشیا هک دروم نیا رد Grenfell Tower یم مادقا 
 ار یلحم سیلپ یاھدحاو MPS .دش داجیا ،داد عالطا ،تسا نتخوس لاح رد 4 هقبط رد هقاطا جنپ ینامتراپآ %75 و ،دننک
 هب عورش ندنل رسارس تسرپرس قیرط زا ییویدار تارباخم و CAD .دومن مازعا هثداح لحم هب Kensington & Chelsea زا
   .دندش تراظن

 حبص 01:22:29 6.3.3
 

 متسیس رد تعیمج لرتنک یارب رتشیب سیلپ یاھورین لاسرا تساوخرد و Grenfell Tower هب یلحم سیلپ یاھ دحاو دورو
 .دش یھد عالطا دوب گرزب یحطس رد هیلخت هب زاین و هدوب رطخ رد رگید یاھ نامتراپآ هک دروم نیا رد و دش تبث

 حبص 01:23:56 6.3.4
 

 .دوش یھد عالطا هثداح دروم رد ناشیا هب ات دش هداتسرف )Lippitt's Hill( ندنل NPAS لرتنک زکرم هب یکینورتکلا یماغیپ

 حبص 01:28:17 6.3.5
 

MetCC یور رب CAD کمک تساوخرد NPAS خساپ 1:28:48 تعاس رد نآ زا سپ هیناث 31 .دومن تبث ار "NPAS63 یارب 
  .دش هداتسرف "دوش یم هدامآ زاورپ

 حبص 01:30:04 6.3.6
 

MetCC هب ار رتشیب تاعالطا NPAS یور رب CAD لحم نآ رد هک ،دومن لاسرا Grenfell Tower نامتخاس" ماغیپ و هدش رکذ 
 یم یدنب هجرد )دراد یروف خساپ هب زاین( ،"I" ناونع هب مازعا تساوخرد .دش هداتسرف ".تسا نتخوس لاح رد هقبط 30
 .دش تبث "دنک یم زاورپ هثداح لحم تیریدم و یلامجا یسررب یارب "NPAS44" ناونع هب مازعا دوصقم .دوش

 .دزاس یم مھارف MPS یارب ار CAD482 عاجرا هرامش و 30هدرک داجیا ار Storm Log ندنل NPAS هدننک لرتنک صخش 6.3.7
Storm Log دزاس یم دراو حبص 01:30:05 تعاس رد متسیس رد هدش تبث تاعوضوم نیلوا رد ار تاعالطا نیا.  

� Grenfell Tower, Grefell Road,London W11 1TQ 
 تسا نتفرگ شتا لاح رد هقبط 30 نامتخاس �
�  NPAS44 دنک یم زاورپ هثداح لحم تیریدم و یلامجا یسررب یارب 

 
  .دومن لیمکت 01:30:05 تعاس رد ار Storm Log و هدرک لوبق ار مازعا ماجنا ندنل NPAS هدننک لرتنک صخش

 حبص 01:34:19  6.3.8
 

NPAS تشاد راھظا "NPAS63 زا Lippitts هب حبص 01:34:35 تعاس رد عوضوم نیا ".دش دنلب NPAS44 تفای رییغت.  

 حبص 01:45:25 6.3.9
 

 رد سیلپ و LFB هب زاین و تسا گرزب رایسب یشتآ نیا" دھد یم شرازگ MetCC هب NPAS44 هنحص هب دورو نامز رد
 رد صاخ تایلمع قاطا هب GT هک دینک هجوت( .دوش تیریدم GT قیرط زا ات )نینچ( دوش یم هیصوت -دراد گرزب یسایقم

MetCC گرزب یسایقم رد ای و هدش یزیر همانرب لبق زا ای و دوخب دوخ هک یثداوح القتسم دناوت یم هک دوش یم طوبرم 
 .)دوش یم هدافتسا نآ دروم رد "GT" ییویدار لانگیس زا و دنک تیریدم ار دنوش یم داجیا

 حبص 01:54:14 6.3.10
 

 سامت رد امیقتسم اھنآ اب دناوتب NPAS ات دیامن تراظن ار ندنل رسارس رد هدنریگ ویدار لاناک ات دوش یم هیصوت LFB هب
  .دشاب

 حبص 02:39 - 01:57 6.3.11
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NPAS44 شتآ شرتسگ ،دنراد ار هرجنپ قیرط زا ندش جراخ هب یعس هک یدارفا ،هداتفا ریگ صاخشا دروم رد هدنز شرازگ 
 هدنریگ قیرط زا دبای یم شرتسگ اھ نامتراپآ هب شتآ هک ینامز رد ار تسا زاین دروم نآ رد یروف تاجن هک  ییاھ لحم و
 ار A40 Westway نابایخ رد کیفارت دروم رد عورش لاح رد کانرطخ عاضوا نینچمھ NPAS44 .دنک یم مھارف ییویدار
 یاضاقت نینچمھ ،دننک تیریدم ار تیعضو و هتفای روضح اجنآ رد سیلپ کیفارت یاھ دحاو هک دنک یم اضاقت و هتخاس مھارف
  .دوش علطم TfL هک  دوش یم تساوخرد و هدش ماجنا رگید یاھ نابایخ نتخاس دودسم

  حبص 02:44:28 6.3.12
 

CAD هک دنک یم تبث NPAS44  دنک یم کرت ار هثداح لحم ینف تالکشم لیلد هب هک دنک یم شرازگ نینچ.   

 حبص 02:58:01 6.3.13
 

NPAS13 دزاس یم مھارف ار کیلنواد ویدیو هک دنک یم راھظا و هدیسر هثداح لحم هب. NPAS 13 یشرازگ یروآ مھارف هب 
  .دھد یم همادا دنا هداتفا ریگ هک یصاخشا لحم و شتآ شرتسگ دروم رد یلبق رتپوکیلھ یارب هباشم

 و تارطخ ،تادیدھت دروم رد ییاھ یبایزرا دیاب NPAS یاھزاورپ هدننک مازعا صاخشا ،تامدخ تساوخرد تفایرد نامز رد 6.3.14
 یبایزرا نیا ،یلو .)5.2.4 و 5.2.3 یاھفارگاراپ( دنھد ماجنا تیلباق یبایزرا و NPAS یریگ میمصت لدم یانبم رب ار کیسر
 یشخب راک نیا هکنیا مغریلع ،دنوش یمن تبث زاورپ هدننک لاسرا صخش قیرط زا Storm log رد یبتک قیرط زا اموزل اھ
 یرتپوکیلھ تساوخرد ندرک در هب میمصت هک ینامز زاورپ هدننک مازعا صاخشا .دھد یم لیکشت ار یریگ میمصت هسورپ زا
 لیالد دروم رد هدنیآ رد رگا دھد یم هزاجا راک نیا .دننک هدامآ دنک یم مھارف ار لماک تاحیضوت هک یشرازگ دیاب دنریگب ار
 حیضوت یارب یلیلد ،دوش یم لوبق یتساوخرد هک ینامز .دنوش مھارف قیرط نیا زا دنشاب زاین دروم یتاحیضوت اضاقت در
 تاحیضوت لماش Grenfell Tower هب رتپوکیلھ مازعا یارب هیلوا تساوخرد دروم رد Storm log   238.درادن دوجو نآ لوبق
 یاھ تیامح و هنحص تیریدم ،یلامجا یسررب( تساوخرد تیھام نآ یلو  30.دوش یمن لوبق لیالد دروم رد یبتک
 هب طوبرم تاعالطا هک یفاضا تایئزج و MPAS CAD هب نینچمھ زاورپ هدننک مازعا صخش   .دوش یم لماش ار )یتایلمع
 تساوخرد هک دش یم ثعاب الومعم Grenfell Tower دننام میخو یا هثداح  s30,s55.تشاد یسرتسد تشاد رب رد ار هثداح
 رارق لوبق دروم هلصافالب دش لیکشت هک ینامز رد تساوخرد هک دھد یم ناشن Storm log .تفرگ یم رارق لوبق دروم
 ریدم ،دومن هیجوت ار Grenfell Tower هب رتپوکیلھ مازعا ،کسیر و تارطخ ،تادیدھت حطس هکنیا نتفرگ رظن رد اب .تفرگ
 ددعتم یاھ یگدنز هک ینامز گرزب میخو هثداح ،دوب ناسآ یریگ میمصت دروم نیا رد " دنک یم راھظا NPAS یتایلمع زکرم
 یارب ام هب هدش لاسرا یاھاضاقت یمامت " راھظا اب ار رظن نیمھ NPAS تامدخ تایلمع و لاسرا ریدم  29".دندوب رطخ رد
 میمصت نامز رد دوخ یدوخ هب Grenfell هثداح تماخو .دھد یم ساکعنا ،دنوش یم یبایزرا کسیر و تارطخ ،تادیدھت
 s631 ,238 ".دنک یم رظن راھظا یریگ

 رتپوکیلھ نیلوا ندیسر   6.4

 رد رتپوکیلھ هک ینامز 01:41 تعاس دودح )NPAS44( هدش مازعا NPAS رتپوکیلھ نیلوا قیرط زا ییویدیو ریواصت لاسرا 6.4.1
 اب هک ینامز نیبرود .دش زاغآ تشاد رارق نآ زا هجوت لباق یا هلصاف رد مھ زونھ هک Grenfell Tower هب کیدزن یریسم
 رادومن 411.دنک یم یرادرب ریوصت هب عورش دوب هثداح لحم هب ندیسر ریسم رد یزوس شتآ ناکم نیعت یارب راکشآ یشالت

 نشور یروف سکع یور رب هدش تبث قیقد تقو هکنیا دوجو اب( دوش یم هتفرگ 01:43:04 تعاس رد یروف یسکع 13
 و هدش فشک نآ زا سپ شتآ .)هدنسیون قیرط زا( تسا هدش صخشم هریاد اب و هدوب رود یا هلصاف رد شتآ ).تسین
 لاح رد ورترود یا هلصاف رد مھ زونھ رتپوکیلھ نامز نیا رد .)14 رادومن( دوش یم ییامنگرزب 01:43:10 تعاس رد نیبرود
 تعاس زا سپ دودح رد نامتخاس فارطا رد هتسھآ روط هب رادم رد شدرگ اب رتپوکیلھ .تسا هثداح لحم هب ندش کیدزن

 .دھد یم همادا ندش کیدزن هب  01:44



                    Grenfell Tower یزوس شتآ هثداح یط رد سیلپ یاھرتپوکیلھ
   

 

 

 
 

 

    
  

 تسرھف
 

24 
 

6.4.2 

 

6.4.3 

 

6.4.4 Storm log یارب NPAS نیلوا و دنک یم تبث حبص 3001:44:23 ار هثداح لحم هب ندیسر تعاس ،مازعا نیلوا دروم رد 
 تعاس یلو  .تسا هدش تبث 247CAD 482 رد )6.3.9 فارگاراپ( حبص 01:45:25 تعاس رد رتپوکیلھ فرط زا هرباخم
 .تسا هرظانم لباق ندوب کرحتم لیلد هب تسا هدیسر ای و هدش رضاح هثداح لحم رد رتپوکیلھ دیآ یم رظن هب هک یقیقد
 تسناوت یم هکنیا زا لبق ار دوب نتخوس لاح رد هک ینامز Grenfell Tower زا یئویدیو ریواصت رتپوکیلھ هک تسا نشور
 دشاب یم هجوت لباق یا هلصاف زا شتآ ییاسانش هب رداق هک اھ نیبرود ییامنگرزب تردق لیلد هب( دوش یقلت "هنحص رد"
 تسا هدش هتفرگ حبص 01:43:38223 تعاس رد NPAS ویدیو زا هک یریوصت زا GTI 1 هلحرم شرازگ .تسا هتفرگ )تسا
 .تسا ندش کیدزن لاح رد مھ زونھ نامز نآ رد رتپوکیلھ هک دھد یم ناشن کرحتم ویدیو هک یلاح رد ،دنک یم هدافتسا
  .تسا هدش رکذ "حبص 01:44 ابیرقت " رتپوکیلھ نیلوا یارب ندیسر نامز شرازگ نیا یط رد ،لیلد نیمھ هب

 NPAS فیاظو 6.5

 همدخ فرط زا هدش مھارف لاح حورش قیرط زا نآ همدخ و NPAS یاھرتپوکیلھ فرط زا هدش لامعا فیاظو تایئزج 6.5.1
 هدش یزیر همانرب لبقزا تامادقا زا یرامش لماش فیاظو .دنا هدش یروآ درگ NPAS تاشرازگ و LFB ناھدنامرف ،رتپوکیلھ
 بسانم شنکاو هطبار نیا ردو هداد صیخشت روھظ لاح رد تیعضو یانبم رب همدخ هک یا هدشن یزیر همانرب تامادقا و
 فیاظو نیا زا یرامش ماجنا رد ،دوش یم صخشم GTI 1 هلحرم شرازگ رد هچنانچ S27,S55-S4,S13-S1.دشاب یم دنا هداد ناشن

 13 رادومن

 14 رادومن
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 هبراک نیا ماجنا دصق هب اھرتپوکیلھ لاح نیا اب ،)LFB هب هدش لاسرا کیلنواد دروم رد اصوصخ( دنتشاد دوجو یتالکشم
 .دندش مازعا یزوس شتآ لحم

 هدش یزیر همانرب لبق زا فیاظو 6.5.2
 

a. یھدنامرف هب یویدیو کیلنواد لاسرا LFB لرتنک قاطا و نیمز یور رد LFB. یاھرتپوکیلھ NPAS ویدیو دنرک یعس 
 یاھدنامرف هب و هدومن تراظن ار شتآ شرتسگ  هک دنھد هزاجا ناشیا هب ات دننک مھارف نیمز یور رد LFB همدخ یارب ار کیلنواد

LFB دوخ عبانم و هتفرگ ار یزوس شتآ هب یگدیسر دروم رد یکیتکات یاھ میمصت ات دنھدب ارنآ تصرف لرتنک قاطا ناتسرپرس و 
 یریسفت اب ییویدیو کنیلنواد .دننک ییامنھار رثوم یتروصب دومن شرتسگ هب عورش هک ینامز شتا هب یھد خساپ یارب ار

  .دوش یم هارمھ رتپوکیلھ همدخ فرط زا یھافش
 

b. دھد یم هزاجا و دوش یم هدافتسا هثداح هب سیلپ یھدخساپ لیھست یارب نآ زا .سیلپ لرتنک قاطا هب ییویدیو کیلنواد 
 .دنوش ییامنھار لحم هب بسانم وحن هب عبانم ات

 

c. لخاد رد صاخشا ییاسانش و اھ یگدمآرب رورم ،نامتخاس فارطا رد یرادم زاورپ ماجنا اب .هداتفا ریگ دارفا ندرک ادیپ 
 نیا و هدرک ییاسانش ار دنا هداتفا ینامتراپآ /هقبط هچ رد دارفا هک دروم نیا دنناوت یم رتپوکیلھ همدخ )هرجنپ کیدزن( نامتخاس

  .دنھد رارق نیمز یور رد دارفا رایتخا رد )یرصب ای یھافش قیرط زا( ار تاعالطا
 

d. عالطا یارب یترارح ریواصت و )گنر(زور رون زا هدافتسا اب راک نیا .دنا هداتفا ریگ هک یصاخشا هب شتآ ترواجم یبایزرا 
  .دوش یم ماجنا شتآ شرتسگ دروم رد یھد

 
e. سناژوا تامدخ یاھ لیبموتا یارب ار جورخ یاھریسم و یسرتسد تیلباق رتپوکیلھ همدخ .لیبموتا یسرتسد تیلباق لرتنک 

 شتا یاھ لیبموتا و اھ سنالوبمآ هکنیا رطخ و هدش مھارف عیرس و رثوم یخساپ ات داد هزاجا نیا .درک ییاسانش نیمز یور رد
  .دسرب لقادح هب دنتفایب ریخات هب مدرم هوبنا ای و رگید یاھ لیبموتا ،اھ بانط قیرط زا یاشن

 
f. هب هک  ،قلعم / طوقس لاح رد یاھ هراوآ رب تراظن یارب یترارحریواصت ویدیو طوقس لاح رد یاھ هراوآ یسررب Grenfell 

Tower هتفای شرتسگ رواجم یاھ نامتخاس لاثم یارب رگید یاھ ناکم هب شتا هک یتروص رد ات دش هدافتسا ،تفای تعسو 
  .داد یم راطخا هدننک طوقس یاھ هراوآ دروم رد دنوب نیمز یور رد هک یا همدخ هب همدخ .دوش یھد عالطا دوب

 هدشن یزیر همانرب فیاظو ( 6.5.3
 

g. اھ نابایخ نتسب NPAS44 عفترم تمسق رد یکانرطخ کیفارت تیعضو هک درک ییاسانش نینچ A40 Westway زورب لاح رد 
  .دندرک یم یرادرب ملیف و یرادرب سکع یزوس شتآ زا و هدش جراخ دوخ لیبموتا زا مدرم و هدش فقوتم اھ لیبموتا هک ارچ دوب
 لحم رد ات دومن تساوخرد سیلپ یاھدحاو زا TFO .داد شھاک ار نابایخ رد دید تیلباق Grenfell Tower رد هدش داجیا دود
 داجیا زا ات دوش هتسب نابایخ ات دومن تساوخرد نینچ TFO نآ زا سپ یھاتوک نامز تدم .دنھد تکرح ار کیفارت و هتفایروضح
   .دوش تعنامم کیفارت

 

h. تاطابترا تیریدم TFO رتپوکیلھ NPAS44 نآ هب و هدش نیعت هثداح تیریدم راک یارب ات دومن یرگید ییویدار هدنریگ تساوخرد 
 میسقت ازجم لاناک ود نیب راک نیا هک دش تساوخرد نآ زا سپ .دوب شیازفا لاح رد اھ ویدار کیفارت هک ارچ ،دوش هداد صاصتخا

 نیا .دوش هداد صاصتخا دندوب هدش هراوآ هک یصاصخشا هب یرگید و هدرک هدیسر یزوس شتآ عوضوم هب اھنآ زا یکی ات دوش
 هب ییوگخساپ ورثوم تیریدم یارب هک یرثوم تاطابترا و تسا یداع دنتفا یم قافتا گرزب سایقم رد هک یثداوحرد هسورپ

  .دنک یم لیھست ار دنتسھ یدیلک، ثداوح
 

i. همدخ .مرج زا تعنامم NPAS51 کیدزن یاھ نامتراپآ تراغ هب نونظم هک یصخش ندرک ادیپ راک هب سیلپ فرط زا Grenfell 
Tower دندش هتشامگ ،دوب )15:24 و 14:08 دودح تاعاس نیب( نئوژ 14 رھظ زا دعب رد.  
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 NPAS نانابلخ  7
  

 ،دندنار ار اھ امیپاوھ نیا فلتخم نابلخ تشھ .دندش هداتسرف Grenfell Tower هب NPAS رتپوکیلھ 11 ،2017 نئوژ 14 رد 7.1
 زاورپ تیرومام کی یط رد مادک رھ رگید نابلخ شش و تیرومام ود یرگید ،درک زاورپ تیرومام هس یط رد نانابلخ زا یکی
 رد هلاس نیدنچ براجت و هدوب برجم نانابلخ نیا یمامت .دندومن نایب ار ثداوح لاح حرش اھ نابلخ نیا زا مادک رھ .دندرک
 هک دروم نیا رد نانابلخ نیا فرط زا هدش مھارف لاح حرش .دنراد فلتخم طیارش زا یرامش رد یماظن یاھرتپوکیلھ زاورپ

 دش یم ظفح رتپوکیلھ و همدخ تینما هکنیا زا نانیمطا اب نامزمھ دوخ فادھا هب ات دندش یریگ عضوم هنوگچ رتپوکیلھ
 هنامرحم یارب .دندش هصالخ ریز تمسق رد نانابلخ زا مادکرھ تاراھظا هب طوبرم مھم بناوج .دوش یم لماش ار دنوش لیان
 .دش دھاوخ عاجرا اھنآ هرامش قیرط زا اھنآ هب نانابلخ تیوھ نتشاد هاگن

 NPAS یلصا نابلخ -1 هرامش نابلخ 7.2
 

 شزوما اھ نارداکسا هب ،هدوب لوغشم رتپوکیلھ یگدننار هب Fleet Air Arm اب 1991 خیرات زا 1 هرامش نابلخ ، یلصا نابلخ
 یماظن تایلمع نینچمھ و ایرد قیرط زا و نیمز یور رب یددعتم تاجن تایلمع رد وا .تسا تاجنو سسجت نابلخ و هداد
 زاورپ سیلپ یاھرتپوکیلھ اب 1999 خیرات زا 1 هرامش نابلخ .تسا هتشاد تکرش ایند فارطا رد دارفا شزومآ و ایناتیرب شترا
 فارطا رد مظنم روط هب 1 هرامش نابلخ .دراد تیحالص زاورپ ینمیا تیریدم رد و هدوب رتپوکیلھ زاورپ نحتمم و یبرم ،هدرک
 s31.دنک یم زاورپ UK روشک

 دروم رد ات دش تساوخرد وا زا نآ زا سپ یخیرات رد یلو دادن زاورپ Grenfell Tower هب ار یرتپوکیلھ 1 هرامش نابلخ 7.3
 دوخ تارظن وا و ،دش یم شتآ یکیدزن رد زاورپ ریظن یدراوم لماش هک دیامن مھارف یلامجا یسررب اھرتپوکیلھ تایلمع
 هک ینامتخاس هب طوبرم یاھ سکع زا یرامش هکنیا زا سپ یزوس شتآ زورب نامز رد Grenfell Tower هب زاورپ دروم رد ار
 رد زاورپ هک دھد یم حیضوت 1 هرامش نابلخ .دومن مھارف ،تفرگ رارق وا رایتخا رد فلتخم یاھ هیواز زا دوب نتخوس لاح رد
 الاب فرط هب هک ییاوھ یلیلد هب ار رتپوکیلھ تابث مرگ یاوھ ،الوا .دوش یم ثعاب ار یددعتم تالکشم شتآ یکیدزن

 فقوتم روتوم تکرح هک دوش ثعاب دناوت یم یزوس شتآ زا یشان دود ،امود .دھد یم رارق ریثات تحت دنک یم تکرح
 ،یزوس شتآ هب طوبرم یاھسکع یسررب زا سپ .دوش یم هدناوخ "Flame Out" هک )نژیسکا زا تیمورحم لیلد هب( دوش
 ماب یور رب ار یرتپوکیلھ وا ،شتآ روضح نودب یتح هک تشاد اھظا 1 هرامش نابلخ ،دندش یم نامتخاس ماب لماش هک
 یکیدزن رد ندش روانش ای و نامتخاس یکیدزن رد زاورپ یزوس شتآ نامز تدم یط رد .دناشن یمن نیمز هب نامتخاس نیا
 تحت رد زاورپ یارب نامتخاس زا یبیرقت هلصاف .دش یم یقلت کانرطخ رایسب هدش داجیا راوآ و دود ،ترارح لیلد هب ،ماب
 .دوب نیمز حطس یالاب رد توف 1500-800 عافترا رد و )توف 3038 ،رتمیتناس 926( ییایرد لیام فصن ابیرقت طیارش نآ

 یمن یراک نینچ ماجنا هب مادقا وا و دوش یریگولج ماب هب رتپوکیلھ ندش کیدزن زا ات دش یم ثعاب ماب زا یشان ترارح
 ،دومن یم طوقس رتپوکیلھ نآ زا سپ و داتفایب راک زا دایز لامتحا هب  امیپاوھ روتوم هک دش یم ثعاب اروآ و دود ،ترارح .درک
 شتا لحم هب سناژروا تامدخ ات دش یم نآ زا عنام و هدش دندوب نیمز یور رب هک یدارفا و همدخ گرم ثعاب الامتحا هک

 s31.دننک ادیپ یسرتسد یزوس

 )5.7.3 و 5.7.2 یاھ فارگاراپ( NPAS یتایلمع یامنھار هچباتک رد هدش طورشم دق لقادح دروم رد 1 هرامش نابلخ 7.4
 زا رتکیدزن توف 500 دیابن نایربانب( ءایشا زا رتالاب توف 500 ریز دیابن اھرتپوکیلھ ،بش تدم یط رد .دومن مھارف یتاحیضوت
 ،زور تدم یط رد .دننک زاورپ ءایشا نیا زا )توف 3280( یرتموکیک 1 یقفا  هلصاف هب و )دنریگ رارق نامتخاس یالاب تمسق
 نانابلخ رگا ،لیلد نیمھ هب .دبای یم شھاک نیمز زا رتالاب توف300 لقادح عافترا و ءایشا زا رتالاب توف 200 هب هلصاف نیا
 یمن زاورپ نآ زا رتالاب توف 200 و Grenfell Tower یالاب تمسق رد یرتپوکیلھ چیھ ،دندرک یم زاورپ تامزلا نیا اب قباطم
 رد دوش یم هدافتسا اھرتپوکیلھ رد هک ینیبرود متسیس ،نوالعب .دندرک یم زاورپ نآ یالاب رد امیقتسم اھنآ هک رگا -درک
 نابلخ تاراھظا یانبم رب .دنک یم لمع دوش یم تیور هک یا یش یالاب رد رثوم تروص هب ،توف 1500 ات 800 عافترا

 ،تسارتگرزب ناخرچ هناورپ رطق زا راب هس هک یا هلصاف زا طقف یلک روط هب ناخرچ هدنور نیئاپ یاوھ نایرج ،1 هرامش
 .تسا 8 لصف رد یصصخت شرازگ عوضوم نیا  S31.دنک یم لمع رثوم روطب ،رتپوکیلھ زا رتنیئاپ توف 110 ابیرقت

 NPAS44 نابلخ 2 هرامش نابلخ 7.5
 Grenfell Tower رد 02:44-01:44 تعاس رد 
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 لاس رد )ASU( گرزب رتسچنم ییاوھ تیامح دحاو هب هکنیا زا لبق و دش رتپوکیلھ نابلخ 1993 لاس رد 2 هرامش نابلخ
 قحلم MPS ASU هب ادعب وا .دوب هدومن تمدخ ایناتیرب شترا رد لاس 10 تدم یارب ،دوش قحلم لاس ود تدم یارب 2003

 .دنوش یم لماش ار زاورپ تعاس 6000 وا براجت عومجم رد و دومن تمدخرتپوکیلھ نابلخ ناونع هب لاس 12 تدم و دش
 زا دراد دوجو اھنآ رد یریگرد هک یقطانم هک دنوش یم لماش ار توافتم یطیارش رد اھرتپوکیلھ فلتخم عاونا وا براجت
 وجتسج تایلمع زا هک امیپاوھ طوقس ریظن ییاھ تیعضو لماش هک یرارطضا عقاوم رد تاجن راک رد وا .دنشاب یم نانآ هرمز
 .دراد هبرجت درگلاب دورف یوکس زا ندرک زاورپ و ندمآ دورف هب راک رد نینچمھ وا .تسا هدید شزومآ ،تسا توافتم تاجن و
 تفایرد NPAS لرتنک قاطا قیرط زا Grenfell Tower دروم رد ینفلت یسامت ،وا همدخ و 2 هرامش نابلخ نئوژ 14 خیرات رد
 هچ رتپوکیلھ زا ناشیا هکنیا دروم رد ات تفرگ سامت LFB و سیلپ اب Baker سیلپ نابساپ ،وا یکیتکات هدنامرف .دندومن
 یارب ییویدیو کنیلنواد قیرط زا شتآ دروم رد یلامجا یسررب ات دش هتساوخ ناشیا زا .دوش علطم دنتشاد ییاضاقت
 نامتخاس فارطا رد زاورپ یاھرادم لیلد نیمھ هب 2 هرامش نابلخ .دزاس مھارف LFB یھدنامرف لیبموتا و MPS لرتنک قاطا
 وا فرط زا اموادم رتپوکیلھ ینمیا راک نیا ماجنا نامز رد .دیامن مھارف ار شتآ زا هجرد 360  یریوصت ات دومن لیمکت ار

 دشاب هتشاد نا همدخ و رتپوکیلھ یور رب تسناوت یم نا هک یتارثا و دود زا هک درک یم یعس وا و دش یم هدیجنس
 زاورپ اب هطبار رد یتالکشم تسناوت یم نآ هک ارچ دوشن کیدزن یلیخ شتآ هب درک یم یعس نینچمھ وا ،دنک بانتجا
 طوقس لاح رد هک ییاھراروآ و )دش یم دح زا شیب ندش مرگ ای و ندش بآ ثعاب هک( ترارح ،)اھ لامرت زا( دروآ دوجو هب
 لیلد نیمھ هب و دوب هاگآ تشاذگ یم ناگدنھد تاجن ییاونش یور ربرتپوکیلھ یادص هک یریثاتروم رد نینچمھ وا .دندوب
 ییوکس ات دندرک زاورپ توف 2000 ات 1500 عافترا رد اموادم اھنآ .تفرگن رارق نامتخاس زا توف 1500 زا رتکیدزن یا هلصاف رد
 یرادربریوصت نیبرود هک دنک یم راھظا وا .دنھد شھاک نیمز یور رد ار ادص ورس دنناونب ات دننک ادیپ اھ نیبرود یارب تباث

 فارطا رد شتا شرتسگ ات دش هداد تیلوئسم همدخ هب .دوبن بسانم هدافتسا یارب دیدش یامرگ لیلد هب یترارح
Grenfell Tower لپ یور رب هک یکانرطخ کیفارت تیعضو دروم رد نینچمھ اھنا .دنھد شرازگ ار رواجم یاھ نامتخاس و 

A40 یارب یسرتسد لباق یاھریسم و دوش هتسب روبع دناب هک دندومن تساوخرد و دنداد شرازگ دوب شرتسگ لاح رد 
 اھنآ .دوبن نکمم ماب یور رب ندمآ دورف هک دندومن تقفاوم وا همدخ و 2 هرامش نابلخ .دنوش مھارف سناژروا یاھ لیبموتا
 هدش داجیا رتپوکیلھ اب هطبار رد ینف لکشم هک ارچ دنتشگ یم زاب هاگیاپ هب دش یم دراو یدعب رتپوکیلھ هکنیا زا لبق دیاب
 S332.دوب

  NPAS13 -دشرا نابلخ- 3 هرامش نابلخ 7.6
 Grenfell Tower رد 02:55-04:32 تعاس رد 

 

 زاورپ دشرا یبرم وا 1999 ات 1996 یاھ لاس نیب .دومن زاورپ هب عورش ایناتیرب شترا اب 1989 لاس رد 3 هرامش نابلخ
 هحوبحبرد ار هدش ماجنا مود مازعا 3 هرامش نابلخ  .دنشاب یم تعاس 6500 زا شیب وا زاورپ براجت .دوب ایلارتسا شترا
 دوجوم تیعضو و تارطخ اھافش همدخ وضع هس ،دورو نامز رد .دناسر ماجنا هب تشاد تدش نآ هک ینامز و یزوس شتآ
 هک دندیسر هجیتن نیا هب و دنتفرگ رظن رد ار دننک دورف ماب یور رب دنناوتب رگا هک عوضوم نیا اھنآ .دنرک یبایزرا و یسررب ار
 تفایرد هب زاین راک نیا ماجنا هک ارچ دننک دورف درگلاب دورف یوکس یور رب دنتسناوت یمن انوناق و دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق
 لاح رد هک یشتآ لیلد هب هک دومن راھظا 3 هرامش نابلخ .دندوب هدرکن تفایرد ناشیا هک تشاد یصاخ یاھ شزومآ
 صاخ لیاسو و ربالاب هب زھجم نینچمھ اھنا .دوب کانرطخ رایسب یراک ماب یور رب ندمآ دورف ،اھاروآ و دود ،دوب نتساخرب

 دروم رد یلو داد زاورپ توف 2000-800 غافترا رد ار رتپوکیلھ وا هک تشاد راھظا 3 هرامش نابلخ .دندوبن تاجن و وجتسج
 دود ،ترارح لیلد هب هک دنک یم راھظا وا .دوب هجوت لباق هلصاف نیا هکنیا دوجو اب ،دوبن علطم نامتخاس زا نآ یقفا هلصاف
 S87.دوبن نما نامتخاس هب ندش کیدزن اھاروآ و

 NPAS64 نابلخ 4 هرامش نابلخ 7.7
 Grenfell Tower رد 04:30-06:10 تعاس رد 

 

 لامش یایرد رد یتفن یاھوکس  رد لاس شش نامز تدم یارب و دومن ینابلخ هب عورش 1999 لاسرد 4 هرامش نابلخ
 یرپس ایند رسارس رد توافتم یطیحم طیارش رد زاورپ یارب ار لاس 10 نامز تدم هکنیا زا لبق ،تسا هدوب زاورپ هب لوغشم
 هب 2017 لاس رد 4 هرامش نابلخ .دراد تباث و یشخرچ یاھامیپاوھ زا یرامش زاورپ رد هدرتسگ فیط رد یبراجت وا .دنک

NPAS رد .دومن هبرجت ار یشخرچ زاورپ تعاس 5860 ،2017 نئوژ 14 ات و دش قحلم Grenfell Tower 4 هرامش نابلخ 
 هب و ییامنھار ار یناشن شتآ نارومام و هدرک یبای ناکم ار ناگدنامزاب دناوتب TGO هک دومن یریگ عضوم نانچ ار رتپوکیلھ
 نیب تاطابترا هک تساوخ یمن و دوب هاگآ رتپوکیلھ فرط زا هدش داجیا یادصورس و یریگ عضوم دروم رد وا  .دنک کمک اھنآ

 کیدزن هثداح لحم هب یقفا رتم 150 زا رتکیدزن ار رتپوکیلھ هک دنز یم نیمخت نینچ وا .دیامن دودسم ار هدنھد تاجن همدخ
 اھنآ .دومن عانتما دود لیلد هب رتشیب ندش کیدزن زا ،دوش رتکیدزن رتپوکیلھ هک دنرادن زاین اھ نیبرود هکیئاجنآ زا و درکن
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 10 تدم یارب هکنیا زا سپ .دننک کچ ار دندوب ماب یور رب یرگید صاخشا ایآ هک عوضوم نیا ات دنتشاد هفیظو نینچمھ
 لاب ماب یور رب هک ییایشا نیدھاش هک دندیسر هجیتن نیا هب اھنآ ،دش وجتسج اھ نیبرود قیرط زا نامتخاس ماب هقیقد
 رد یدارفا هک یتروص رد ار ماب قیرط زا تاجن ندوب یلمع 4 هرامش نابلخ .دندوب هتفرگ هابتشا مدرم اب ار دندز یم رپ و
 دوجو ندمآ دورف یارب ییاج هکنیا لیلد هب راک نیا ناکما هک دیسر هجیتن نیا هب یلو ،تفرگ یم رارق رظن دروم دندوب اجنآ
 s285.تشادن دوجو ،دندرک یم تکرح الاب تمس هب امیقتسم شتا یاھ هلعش و دود و هتشادن

  NPAS 13 نابلخ 5 هرامش نابلخ 7.8
 Grenfell Tower رد 14:07- 12:23 و 11:08-09:43 و 06:12- 7:35 تاعاس رد 

 

 ینابلخ فلتخم یاھدربن رد ار اھرتپوکیلھ زا یرامش و هدوب نابلخ ایناتیرب شترا رد لاس 12 تدم یارب 5 هرامش نابلخ
 تایلمع هس یارب وا .دش قحلم NPAS هب دومن کرت ار شترا 2015 لاس رد هکنیا زا سپ 5 هرامش نابلخ .تسا هدرک
 علطم دتشاد روضح هنحص رد یھدربخ رتپوکیلھ هکنیا دروم رد وا ،زاورپ نیلوا یط رد .دومن زاورپ Grenfell Tower هب فلتخم
 نامتخاس زا هدش جراخ دود 5 هرامش نابلخ یلصا ینارگن .دوبن زاورپ هب لوغشم نامتخاس یکیدزن رد نآ هکنیا دوجو اب ،دوب
 یکیدزن ای و نایم زا دیاب هک ینامز صاخ دراوم یضعب زا رییغب ،ابقاعتم .دومن یم راوشد رتپوکیلھ یارب ار تیعضو هک دوب
 مازعا یط رد .دومن زاورپ الاب مک عافترا رد وا و هدش ماجنا لقادح ات راک نیا هچ رگا ،دومن بانتجا دود زا وا ،دش یم در دود
 .تشاد )توف 820( نامتخاس زا رتم 250 دودح هلصاف هب و ،توف 400 ،مک عافترا رد زاورپ یارب یلیلد 5 هرامش نابلخ ،لوا
 یارب وا تیعضو دروم رد نکمم یاج ات دوش رداق ات دوب هدرک ریگ م7 هقبط دودحرد هک دوب یدرم یور رب زکرمت یارب نیا

LFB دودح عافترا رد لومعم روطب 5 هرامش نابلخ ،موس و مود تایلمع یارب .دش هداد تاجن ادعب درم نیا .دوش مھارف 
 رتکیدزن یتفاسم رد زاورپ یارب یزاین هک ارچ درک زاورپ نامتخاس زا )توف 2300( رتم 700 هلصاف و )توف 800( رتم 245

 اب قباطم و تارایتخا هطیح رد دندرک یم افیا هک یشقن و تایلمع نیا هک دوب رواب نیا هب 5 هرامش نابلخ .تشادن دوجو
 s94.دوب اھنآ یاھتاراھم

  NPAS 16 نابلخ 6 هرامش نابلخ 7.9
  Grenfell Tower رد 07:35-08:36 تعاس رد 

 

 ار رتپوکیلھ وا .تسا هدوب رتپوکیلھ سدنھم نآ زا لبق و ایناتیرب شترا نابلخ لاس تفھ نامز تدم یارب 6 هرامش نابلخ
 یاھ تیعضو زا یرامش رد یتایلمع طیارش نینچمھ و نیرمت طیارش رد ار رادلاب یاھامیپاوھ شزومآ نامز رد و هداد زاورپ
 نابلخ ،یچاپآ یاھامیپاوھ زاورپ نامز رد .تسا هدوب ایند فارطا رد ریگرد قطانم لماش نیا ، تسا هدومن ریمعت فلتخم

 یارب هک تسا هتشداد ارنآ ییاناوت وا براجت نیا نتشاد اب .تسا هدوب لوغشم زاورپ هب نیبرود لرتنک اب نامزمھ 6 هرامش
 قحلم NPAS هب 2015 لاس رد 6 هرامش نابلخ  .دوش ربحتم نیبرود زا رثکادح هدافتسا فدھ هب اھرتپوکیلھ تیعقوم تیبثت

 ،تسا هداد زاورپ )توف 2000 و توف 700( رتم 610 و رتم 213 زا رتالاب یعافترا رد ار رتپوکیلھ وا Grenfell Tower رد .دش
 یارب ار دید نادیم نیرتھب نیا .تسا هتفرگ تروص )توف 1500( رتم 460 دودح رد اتدمع راک نیا دوخ مازعا یط رد یلو
 یم نیمخت نینچ وا .تسا هداد شھاک ددوب نیمز یور رب هک یدارفا یارب ار ادص و رس حطس و هدروآ مھارف اھ نیبرود
 نانتخاس هب ندش کیدزن زا 6 هرامش نابلخ .تشاد رارق نامتخاس زا رترود )توف 3280( رتمولیک کی دودح رتپوکیلھ هک دنز
 s86.دنک یرود اروآ و دود ،ترارح زا ات ،تسا هدرکن زاورپ نآ یور زا و هدرک یریگولج

  NPAS 64 نابلخ 7 هرامش نابلخ 7.10
 Grenfell Tower رد  12:24-11:09 و 09:44 -08:31 تعاس رد 

 

 رسارس رد فلتخم طیارش رد ار ددعتم یاھرتپوکیلھ و هدوب  ایناتیرب شترا نابلخ 2002 ات 1984 لاس زا ،7 هرامش نابلخ
 و هدوب یشرومآ نابلخ 7 هرامش نابلخ .دش قحلم نابلخ ناونع هب سیلپ یورین هب وا 2002 لاس رد .تسا هداد زاورپ ایند
 شزومآ سیلپ هب ندش قحلم یارب ار دیدج نانابلخ وا ،دنک یم یبایزرا و تست ار اھنآ و هداد میلعت ار NPAS رگید نانابلخ
 زاورپ Grenfell Tower هب تایلمع ود یط رد 7 هرامش نابلخ  .دنشاب یم تعاس 6000 زا شیب وا زاورپ براجت .دھد یم
 ییاوھروصحم هقطنم یلیام ود هلصاف رد هک  اھ هناسر رتپوکیلھ دروم رد ،دیسر اجنآ هب لوا راب یارب وا هک ینامز رد .دومن

 تیلاعف هب و هدومن زاورپ نامتخاس فارطا رد ندز رادم اب 7 هرامش نابلخ ،مازعا ود رھ نامز رد .تشاد عالطا دوب رضاح
 3280- 1640( رتمولیک 1 ات  1/2 لصاف رد و توف 1000 - 800 عافترا رد وا هک تسا هدیقع نیا هب و دش لوغشم دوخ یاھ
 رد نیبرود و دوبن نامتخاس هب رتکیدزن ای و رت نیئاپ یعافترا رد ندرک زاورپ هب یزاین هک ارچ درک زاورپ نامتخاس زا )توف
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 اھنآ هک ارچ دومن بانتجا قلعم تارذ و دود زا و درکن زاورپ دود لخاد رد وا .درک یم لمع رتھب نامتخاس زا رترود یا هلصاف
 s93.دنوش رتپوکیلھ روتوم رد یتالکشم داجیا ثعاب دوب نکمم

 NPAS 51 نابلخ 8 هرامش نابلخ 7.11
 Grenfell Tower رد 14:08-15:24 تعاس رد 

 

 ویدیو یارب ار هیواز نیرتھب دناوتب ات درب زاورپ هب ددعتم یاھ عافترا رد ار رتپوکیلھ وا هک دھد یم حیضوت 8 هرامش نابلخ
 الومعم وا .دومن زاورپ توف 1000 عافترا رد ابیرقت هک دنز یم نیمخت نینچ وا .دروایب تسدب LFB هدافتسا دصق هب و کنیلنواد
 .دنک یم لمع هوحن نیرترثوم هب توف 1500 دودح عافترا رد نیبرود و دنک یم زاورپ توف 1500 و توف 1000 تاعافترا نیب
 عالطا اب .دوش رت کیدزن نآ هب هک دوبن یزاین هک ارچ دوب لیام کی دودح نامتخاس زا وا یقفا هلصاف هک دنز یم نیمخت وا
 نامتخاس ،رتالاب عافترا رد 8 هرامش نابلخ ،درک یم تکرح یبرغ لامش ریسم رد و دش یم دنلب نامتخاس زا دود هکنیا زا
 همدخ و وا تمالس یارب یلکشم و دبای شھاک دید هک دش یم ثعاب دود .دومن زاورپ تھج نا رد دود زا رتالاب و هدز رادم ار
 s95.دیامن یریگولج نیباک هب نآ دورو زا هک دوبن نکمم و دمآ یم رامش هب وا

 NPAS 44 نابلخ 9 هرامش نابلخ 7.12
 Grenfell Tower رد 15:50-16:05 تعاس رد 

 

 ایند رد فلتخم فطانم هب و ،هدرک یرپس یتنطلس ییاوھ یورین تاجن و سسجت شخب رد ار لاس 16 ، 9 هرامش نابلخ
 روشک رد یماظن ریغ نابلخ ناونع هب ار هام هن نامز تدم وا ،یتنطلس ییاوھ یورین رد تمدخ زا دعب .تسا هدش لاسرا

 EC145 لماش هک ددعتم یاھامیپاوھ زاورپ رد 9 هرامش نابلخ .دش قحلم NPAS هب 2016 لاس رد و هدرک یرپس دنلھ
 طیارش زا یضعب رد طایتحا هب زاین و EC145 یاھ ییاناوت دروم رد وا هک دراد یمراھظا 9 هرامش نابلخ .دراد هبرجت دوش یم
 و نتخوس لاح رد" Grenfell Tower هک دھد یم حیضوت 9 هرامش نابلخ .تسا علطم ترارح و دود لاثم یارب ،یطیحم
 s284.دندرک یرپس اجنآ رد ار هقیقد 15 نامز تدم طقف اھنآ و "دوب ندرک دود

 ربدم دارفا یھاوگ - نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ              8
  

 همدقم   8.1

 یسررب و تالیلحت لیمکت یارب ار )DTSL( یعافد نونف و مولع هاگشیامزآ فرط زا RH Markiewicz رتکد Northleigh تایلمع 8.1.1
 Grenfell هثداح رد رتپوکیلھ نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ یلامتحا تارثا اب هطبار رد یشرازگ یروآ مھارف و اھ

Tower رتکد .تشامگ راک هب Markiewicz نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ دروم رد هک تسا یا هدش هتخانش صخش 
 شیون شیپ 2018 ربماتپس 18 خیرات رد .دنک یم لمع Grenfell Tower ییوجزاب زا لقتسم و دراد صصخت رتپوکیلھ
 دھاوخ رکذ یدعب یاھ تمسق رد هک هچنآ 157 .دش رشتنم 2018 ربتکا 5 خیرات رد ییاھن شرازگ و هدش مھارف یشرازگ

 رد تاحیضوت ،اھ یسررب و لیلحت دروم رد یلامجا یسررب مھارف روظنم هب هک تسا شرازگ یاھ هبنج زا یا هصالخ دش
  .دشاب یم دروم نیا رد یریگ هجیتن و نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ دروم

 نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ لوصا  8.2

 نایرج( نیفرط هب ور و )هدنور نیئاپ نایرج( نییاپ هب ور ییاوھ یاھ نایرج زا یرامش هب ،ناخرچ تمسق زا هدش داجیا یاوھ 8.2.1
 یم طوبرم ،دندرک عورش ار یربالاب لمع ناخرچ یاھ هغیت هکنآ زا سپ هک ،رتپوکیلھ نیئاپ تمسق رد یوق تانایرج )یبناج

 یاھ هغیت زا و هدش هدیشک نوریب هب ناخرچ یاھ هغیت فرطزا اوھ ،تسا روانش تلاح رد یرتپوکیلھ هک ینامز .دوش
 هکنیا زا لبق هکنیا ات دنک یم ادیپ باتش و هدش کیراب اوھ ،ناخرچ یاھ هغیت نیئاپ تمسق رد .دوش یم در ناخرچ
 )شرازگ زا  16 رادومن( .دسر یم دوخ تعرس جوا هب ،دوش هتساک نآ تردق و هتفای شرتسگ
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8.2.2  

 رییغت نآ تھج و هدنور نیئاپ نایرج تردق ،دوش یم کیدزن نیمز هب و دنکیم دورف یدومع تروص هب یرتپوکیلھ هک ینامز 8.2.3
 هب عورش ،دبای یم شیازفا یا هظحالم لباق روط هب یبناج نایرج تردق هک ینامز هدنور نیئاپ نایرج تردق ،دنک یم
  .)17 رادومن( دنک یم نتفای شھاک

 رد .دنک یم قدص دننک یم تکرح مک یلیخ تعرس اب ای و دنتسھ قلعم تیعضو رد هک ییاھرتپوکیلھ یارب دعاوق نیا 8.2.4
 لیلد هب هلابند نیا هیواز .دنراذگ یم اج هب رتپوکیلھ تشپ رد ار یا هلابند ناخرچ تمسق ،ولج تمس هب ترفاسم نامز

 دوش یم رتمک هدنور نیئاپ نایرج ،دشاب رتشیب تعرس هچرھ .دنک یم رییغت هدنور نیئاپ نایرج تعرس و رتپوکیلھ تعرس
 دیلوت یا هباشم هلابند داب تارثا .دوش یم هداتسرف نیئاپ تمسق هب تعرس هب رتپوکیلھ ریز تمسق رد اوھ نایرج هک ارچ
 ))18رادومن( دنک یم باترپ رود هب رتپوکیلھ ریز زا ار نادرگ تمسق زا هدش داجیا یاوھ نایرج و دنک یم

8.2.5  
 

 رتپوکیلھ هدنور نیئاپ نایرج :20 رادومن

 

 تکرح یط رد هلابند ندش دنلب :216 رادومن
 هدنور نیئاپ نایرج :22 رادومن ولج هب

 رتپوکیلھ

 

 تکرح یط رد هلابند ندش دنلب :236 رادومن
 ولج هب

 

 تکرح یط رد هلابند ندش دنلب :246 رادومن
 هدنور نیئاپ نایرج :25 رادومن ولج هب

 رتپوکیلھ

 

 تکرح یط رد هلابند ندش دنلب :266 رادومن
 هدنور نیئاپ نایرج :27 رادومن ولج هب

 رتپوکیلھ هدنور نییاپ نایرج :16 رادومن

 دننک یم رییغت یبناج نایرج و هدنور نیئاپ نایرج رتپوکیلھ لوزن اب :17 رادومن
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8.2.6  

 یاھ تمسق ریز هلصاف رطق ربارب هس دودح هب هتفای شیازفا ناخرچ یاھ تمسق هلصاف هک ینامز نیئاپ هب ور نایرج توق 8.2.7
 دوب رتم 11 تشاد روضح Grenfell Tower رد هک یرتپوکیلھ ناخرچ تمسق رطق نیرتگرزب .دبای یم لیلقت ،دسرب نادرگ
)BPAS44- EC145C2(. لیلد نیمھ هب، EC145 رتم 33 زا رتکیدزن هلصاف هب هک یتروص رد تسناوت یمن )رد )توف 108 
 زا یمازعا دروم ود اھنت  .)دشاب یم هناراک هظقاحم یمقر نیا( دشاب هتشاد نآ یور رب یرثا دریگ رارق شتآ یالاب تمسق
  .دنرک هدافتسا )دندش هداتسرف رھظ زا دعب 3:50 و حبص 1:44 تاعاس دودح رد راب ود هک EC145 (NPAS44 رتپوکیلھ

 .دندرک هدافتسا دوب رتم 10.2 زا رتمک نآ ناخرچ تمسق رطق هک یا EC135 یاھرتپوکیلھ زا هدش ماجنا ریگد یاھ مازعا 8.2.8
 رب یرثا دریگ رارق شتآ یالاب تمسق رد رتم 31 زا رتکیدزن هلصاف هب هک یتروص رد تسناوت یمن EC135 ،لیلد نیمھ هب
  .دشاب هتشاد نآ یور

 یمن اھنآ لیلد نیمھ هب دندوب ،دوبرتم 10.69 نآ ناخرچ تمسقرطق هک Ecureuil II AS3552F اھ هناسر یاھرتپوکیلھ 8.2.9
 .دشاب هتشاد نآ یور رب یرثا دریگ رارق شتآ یالاب تمسق رد رتم 32 زا رتکیدزن هلصاف هب هک یتروص رد دنتسناوت

  .دشاب راذگ ریثات نآ یور رب دشاب ناخرچ تمسق یرطق کی یقفا هلصاف رد هک یا یش یور رب دناوت یم اھنت یبناج نایرج 8.2.10

  اھ لیلحت   8.3

 دروم دوب هدرک مھارف )NTAS( یلم کیفارت نامزاس فرط زا هک ار فلتخم زکرم تفھ زا رادار رد دوجوم یاھ هداد اھ لیلحت 8.3.1
 و NPAS رتپوکیلھ شش( دنتشاد روضح Grenfell Tower هثداح رد هک یرتپوکیلھ تشھ رھ یاھ هداد .دنداد رارق یسررب
 ات 00:30 نامز تدم یارب Grenfell Tower هب طوبرم رتپوکیلھ رھ عافترا و عضوم .دندش مھارف )اھ هناسر رتپوکیلھ ود

 اجنآ هب حبص 1:44 تاعاس دودح رد رتپوکیلھ نیلوا هک عوضوم نیا فالخ رب( دندش صخشم 2017 نئوژ 14 خیرات رد 16:00
 یط رد رگید فارطا یاھ نامتخاس یکیدزن و نانآ نزو و اھرتپوکیلھ عون )نآ ریسم و داب تعرس ،امد( طیحم یاوھ .)دیسر
 .دندش هتفرگ رظن رد اھ لیلحت ماجنا

 ایرد طسوتم حطس زا رتالاب رتم 11 فکمھ هقبط هکنیا نتفرگ رظن رد اب Grenfell Tower عافترا هک تسا هدش تبث نینچ 8.3.2
 اب .دراد رارق ایرد حطس زا رتالاب )توف 257( رتم 78 ادودح نانتخاس یالاب تمسق لیلد نیمھ هب .تسا رتم 67.3 دراد رارق
 رد دیاب دشاب رثوم هدنور نیئاپ نایرج هکنیا یارب یدومع ناخرچ تمسق هس رطق هلصاف هک عوضوم نیا نتفرگ رظن رد
 هدنور نیئاپ نایرج هک یعافترا نیرت نیئاپ ،)دندوب رضاح هک یرتگرزب ناخرچ یاھ تمسق یارب رتم 33( دریگ رارق یکیدزن

  .دشاب یم ایرد حطس زا رتالاب )توف 365( رتم 111 دودح دشاب راذگ ریثات شتآ شترسگ یور رب دناوت یم رتپوکیلھ

 ییوجزاب دروم دیاب دوب )رتم 122 دودح( توف 400 ریز هک یزاورپ رھ هک دیسر هجیتن نیا هب لیلد نیا هب Markeiwicz رتکد 8.3.3
 )رتم 30.48( توف 100 هدودحم ،اھرتپوکیلھ یکینورتکلا متسیس رد دوجوم یاھ توافت لیلد هب .تفرگ یم رارق رتشیب اھ

 ولج هب تکرح یط رد هلابند ندش دنلب :18 رادومن
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 رارق هدافتسا دروم ییوجزاب یارب زین )رتم 152.4( توف 500رگید هناراک هظفاحم مقر ،لیلد نیمھ هب .دش هتفرگ راکب زین
  .تفرگ

 .دش نیعت دومن یم زاغآ ار رتشیب تالیلحت عورش هک یمقر ناونع هب )توف 88.58( رتم 27 یقفا یدودحم 8.3.4

 یریگ هجیتن  8.4

 نامز چیھ رد هک دندرک یریگ هجیتن تالیلحت .دنا هدش هصالخ ریز 3 هرامش لودج رد رتپوکیلھ تشھ هب طوبرم یاھ هتفای 8.4.1
 ثعاب ناخرچ یاھ تمسق زا هدش داجیا یاوھ نایرج ات دندشن کیدزن Grenfell Tower هب یفاک هزادنا هب رتپوکیلھ تشھ
 نیا ودرھ ای و دندوب نما یعافترا ای و نما یقفا تفاسم رداھ رتپوکیلھ .دوش دراو همدص نامتخاس هب یقیرط هب هک دوش
 ریثات ناخرچ تمسق قیرط زا هدش داجیا هلابند یوررب نآ تارثا و داب تیعضو ایآ هک عوضوم نیا .دندش تیاعر یاھ هداد
 ای و داب هک دوبن نکمم ،دروم نیا رد .دنا هتفرگ رارق رظن دروم زین فارطا دنلب یاھ نامتخاس روضح نینچمھ و هتشاذگ

 .دنشاب هتشاذگ ناخرچ اھ تمسق زا هدش داجیا یاوھ نایرج یور رب یھجوت لباق ریثات دنناوتب فارطا دنلب یاھ نامتخاس

 ناخرچ یاھ تمسق زا هدش داجیا یاوھ نایرج هب طوبرم یاھ یسررب جیاتن :3لودج 8.4.2

 رتپوکیلھ
  عافترا نیرتمک تبث رتپوکیلھ لدم سامت هناشن

 )رتمرتکیدزن هب(
 هب( یقفا هلصاف نیرتکیدزن

 )رتم

NPAS44 EC145 C2 G-DCPB 
136 

 191 یقفا رظن زا هک ینامز(
 )تشاد هلصاف رتم

97 

NPAS13 EC135 T2+ G-POLF 
132 

  رتم 750 زا شیب هک ینامز (
 )تشاد هلصاف یقفا رظن زا

41  
  زا رت نیئاپ هک ینامز(
 )دوبن رتم 285 غافترا

NPAS64 EC135 P2+ G-EMID 164 
75 

  زا رت نیئاپ هک ینامز(
 )دوبن رتم 235 غافترا

NPAS16 EC135 P2+ G-TVHB 157 67 

NPAS51 EC135 T2+ G-POLF 237 
26 

  زا رت نیئاپ هک ینامز(
 تعاس رد رتم 328 عافترا

 )دوبن 13:28

 هناسر( مولعمان
 )اھ

AS355 F2 
Ecureuil II G-TVHD 235 258 

 هناسر( مولعمان
 )اھ

AS355 F2 
Ecureuil II G-UKTV 174 220 

 

 قیرط زا هدش راجیا یاوھ نایرج  هب طوبرم شرازگ)AAIB( ییاوھ ثداوح تاقیقحت هبعش زا هدننک قیقحت صخش و سدنھم 8.4.3
 هناربدم تارظن هب یسرتسد یسرزاب نیا ماجنا زا فدھ .دومن یسرزاب 2019 یالوج 5 خیرات رد ار ناخرچ یاھ تمسق
 .دوب یفاک Northleigh تایلمع یاھ ییوجزاب یارب نا هک دوش لصاح نانیمطا ات دوب شرازگ درادناتسا دروم رد لقتسم
 176.تشاد نانیمطا دندوب یفاک ییوجزاب تامازلا یارب شرازگ و Marikiewicz یاقآ تایلحت هک دروم نیا رد سدنھم

 هدش طبض ینفلت یاھ سامت   9
  

 هب ادتبا رد هدنریگ سامت صخش ،999 هرامش نتفرگ اب .دنوش یم طبض سامت زکارم هب هدش ماجنا ینفلت یاھ سامت 9.1
 هکنیا دروم رد ،دیامن لصو رظن دروم تامدخ هب ار ینفلت سامت هکنیا زا لبق BT روتارپا .دوش یم لصتم BT سناژروا روتارپا

 طابترا یرارقرب نامز زا ینفلت یاھ سامت .دنک یم لاوس وا زا دراد زاین سناژروا تامدخ زا کیمادک هب هدنریگ سامت صخش
 الومعم دوش لصتم رظن دروم سناژروا سیورس هب هدش رارقرب سامت هکنیا زا لبق نامز تدم .دنوش یم طبض BT روتارپا اب
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 سناژروا تامدخ روتارپا هب تسا نکمم ینفلت سامت ددعتم لیالد هب .دوش یم هدناوخ "BT لدابت زا لبق ینفلت سامت"
 سامت هک یتروص رد .دوش عطق ینفلت سامت ای و هداد همتاخ سامت هب هدنریگ سامت صخش رگا لاثم یارب ،دوشن لصتم
 هچ هب هک دروم نیا تسین رداق هدنریگ سامت صخش رگا ای و دوش عطق دوش نایب زاین دروم تامدخ عون هکنیا زا لبق

 272.دوش یم لقتنم سیلپ هب ینفلت سامت ،دھد حیضوت ار دراد زاین یسیورس

 ییوجزاب هب هک ییاھنآ ییاسانش یارب یزوس شتآ یط رد Grenfell Tower اب هطبار رد هدش رارقرب یاھ سامت یمامت 9.2
 شخب رد دنشاب یم عوضوم نیا هب طوبرم هک یا هدش طبض یاھ سامت یمامت .دنتفرگ رارق یسررب دروم دندوب طوبرم
 راھظا هک دوش یم طوبرم یصاخشا هب اھ سامت زا یرامش .دنا هدش مھارف شرازگ نیا 10 تمسق رد لصفم یاھ لیلحت
 لحارم رد .دننیب یم ،دنتسھ کمک تفایرد روظنم هب ناشیاھتسد ندنھد ناکت لاح رد هک ماب یور رب ار یناسک دننک یم
 .دشن یبایزاب ماب زا سکچیھ یایاقب و دوبن سرتسد لباق نآ هک ارچ تفرن ماب تمس هب سکچیھ هک دش دیئات نینچ یدعب
 هدوب ناشیاھتسد نداد ناکت لاح رد هک یناسک ناونعب یھابتشا روط هب الامتحا دندوب تکرح رد ماب یور رب هک ییایشا
 هب و دوبن اھ سامت زا یدایز رامش هب یھدخساپ هب رداق LFB بش نامز تدم یط رد عقاوم یضعبرد .دنا هدش یقلت دنا

 )یبرغ لامشو  Essex, Kent( دندش هداد لاقتنا تاجن و یناشن شتآ تامدخ هب اھ سامت نیا زا یرامش لیلد نیمھ
 .دوش یمن یرتپوکیلھ زا هدش دیلوت هجوت لباق یادص لماش هدش تفایرد یاھ سامت زا مادکچیھ

 سامت .تسا هدیچیپ یراک ،سامت یرارقرب رد دوجوم هسورپ لیلد هب 999 اب هدش رارقرب ینفلت یاھ سامت قیقد تاعاس 9.3
 تساجنیا رد و دوش لقتنم BT  لدابت متسیس هب ینفلت متسیس قیرط زا هدنریگ سامت صخش نفلت هاگتسد زا دیاب ینفلت
 ینامز توافتم یترباخم یاھ متسیس .دوش یم لقتنم یروتارپا هب نآ زا سپ و سناژروا تامدخ روتارپا هب سامت نیا هک
 یضعب رد و دنتسھ لوغشم اھ هداد یروآ عمج راک رد ،دوش یم لقتنم یمومع هسورپ متسیس هب هدش رارقرب سامت هک
 ینامز اب دوش یم رارقرب نفلت قیرط زا یسامت هک ینامز .دننک یم یط ار متسیس کی زا روبع توافتم لحارم اھنآ دراوم
 تامدخ روتارپا هک ینامز لیلد نیمھ هب و ،تسین یکی دنک یم سناژروا تامدخ زکرم هب نآ لصو هب مادقا BT روتارپا هک
 زا کی مادک هب هک دروم نیا رد درک دھاوخ یعس شازگ نیا .دوب دھاوخ توافتم نآ اب دنھد یم خساپ یسامت هب سناژروا
 نامز ،صخشم یاھ نامز رد .دنامب یقاب فافش و ضقانتمان تسا هدش هدافتسا ،نامز هب عاجرا یارب لک روطب اھ هداد
 هداد هک ینامز .دشاب هدش تبث دوب هدش لصو BT روتارپا هب هک ینامز ناونع هب ینفلت سامت هک تسا ینامز هدش عاجرا

 تبث تقو ناونع هب درک یھد خساپ سامت نیا هب سناژروا تامدخ متسیس هک ینامز ،دنتسین تسد رد ریظن نیا زا ییاھ
 رد هک ییاھنآ اب تسا نکمم رگید یاھ شرازگ رد صاخ یاھ سامت یارب هدش رکذ یاھ نامز .دوش یم هدافتسا هدش

 یاھ شرازگ .دنشاب یم تسردان اھ تعاس نیا هک تسین نآ موھفم هب نیا یلو دشاب توافتم دنا هدش هدافتسا اجنیا
 هدافتسا صاخ یاھ هنیمز یارب دوخ یلخاد متسیس رد ضقانت مدع یارب یتوافتم ینامز عجارم زا تسا نکمم توافتم
  .دننک

 یزوس شتآ یط رد Grenfell Tower لخاد رد صاخشا تاکرحت   10
  

 همدقم   10.1

 لخاد رد یزوس شتآ نامز تدم یط رد ارچ و هنوگچ صاخشا هکنیا هب طوبرم دھاوش  نکمم دح رد یدعب یاھ تمسق  10.1.1
 هدش طبض ینفلت سامت زا هدش لماش دھاوش زا لوا هجرد رد هلصاح تالیلحت .دنک یم لیلحت ار دندرک تکرح نامتخاس

 لخاد رد هک یدارفا اب یزوس شتآ یط رد هک رگید نیدھاش نینچمھ و یزوس شتآ زا هتفای تاجن ناگدنامزاب یھاوگو 999
 لخاد رد صاخشا تاکرحت .تسا هدش شوقنم یناشن شتآ نارومام نینچمھ و دندوب هدرک تبحص دنا هدوب نامتخاس
 قیمع لیلحت و هیزجت هب طونم ،مالعتسا قیرط زا البق تسویپ عوقو هب یزوس شتآ هک یبش نامز تدم یط رد نامتخاس

 زا فدھ .دنا هدش هدافتسا دنتسھ دوجوم شرازگ نیا رد هک یدھاوش زا یرت عیسو هعومجم نآ لیکشت یارب و دنا هدوب
 تسا نکمم ،صاخ عاجرا عبانم نیا اب هطبار رد تاکرحت نتفرگ رظن رد یارب یلو ،تسین یلبق راک نآرارکت شرازگ نیا
 تسا مھم  .دنشاب توانتم ،اھنآ یتاعالطا عبنم هب هتسب ،دنا هدوب دوجوم لوا هلحرم رد هک ییاھنآ زا تایئزج زا یضعب
 هب یعس ای و هداتفا ریگ نامتخاس لخاد رد هک یناسک هیلع رب داقتنا یعون ناونعب دیابن دھاوش تالیلحت هک دوش یروآدای
 یم یقلت یا هنادرگ Grenfell Tower هقبط رھ .دوش یلقت ،دنداد تسد زا ار دوخ یگدنز هنافساتم و هتشاد اجنآ زا رارف

  .دوش یم عورش م23 هقبط ،الاب زا و دوش

 م 23 هقبط       10.2
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 13 نیا یمامت .دندرک یم یگدنز رفن 13 نامتراپآ شش رد و م-23 قبط رد ،دش زاغآ Grenfell Tower رد شتآ هک ینامز 10.2.1
 رد و ،دندش قلحم اھنآ هب یزوس شتآ یط رد نیئاپ تاقبط زا رفن 16 و دندنام یقاب هقبط نامھ رد لوا هلحرم رد رفن
 نامتخاس زا نیئاپ هب نتفر قیرط زا رفن ود ،رفن 29 نیا نیب زا .دیسر رفن 29 هب دندوب م-23 قبط رد هک یدارفا رامش عومجم
 ندیدرپ لیلد هب رفن ود .داد تسد زا ار دوخ ناج ،اھ هلپ قیرط زا نامتخاس کرت هب مادقا ینامز رد یموس صخش .دنتخیرگ
  .دندش فلت دندنام یقاب هقبط نآ رد هک یرفن 24 و دنداد تسدزا ار دوخ ناج نامتخاس لخاد زا نداتفا ای و

 205 نامتراپآ       10.2.2

 ناشیا رسپ و ادن ارولوف وا رسمھ ،)دش یم هدناوخ رباص هک( ادن رباص دمحم ،درک یم یگدنز 205 نامتراپآ رد ادن هداوناخ 10.2.2.1
 یارب یدیلک یبلطم ناشیا فرط زا هدش مھارف لاح حرش .دنتفای تاجن یزوس شتآ هثداح زا بیکش و ارولوف .بیکش

 هکنیا زا سپ ادن دمحم .دشاب یم دنتسویپ عوقو هب یزوس شتآ یط رد نامتخاس یالاب هقبطرد یتاقافتا هچ هکنیا میھفت
 هداوناخ هب و دنتفر الاب هقبط هب رفن راھچ ،یزوس شتآ یط رد .داد تسد زا ار دوخ ناج ،دومن طوقس ای دیرپ نامتخاس زا
  .دنداد تسد زا ار دوخ ناج ناشیا ابقاعتم ،دندش قحلم اھنآ نامتراپآ لخاد رد ادن

 
 

 تاقالم / درک یم یگدنز نس مان
 درک توف درک یم

-23 هقبط ،205 نامتراپآ 57 ادن رباص دمحم
  م

 زا جراخ هطوحم
 نامتخاس

-22 هقبط ،196 نامتراپآ 64 یراوقلا حالصا
 205 نامتراپآ  م

-22 هقبط ،196 نامتراپآ 27 یراوقلا میرام
 205 نامتراپآ  م

-18 هقبط ،151 نامتراپآ 65 یباھسارفا هنیکس
 205 نامتراپآ  م

-18 هقبط ،151 نامتراپآ 59 یباھسارفا همطاف
 205 نامتراپآ  م

 

 شرازگ رد .دنداد رییغت ادن الیکش هب ار دوخ مان ادن ارولوف و ادن داھرف هب ار دوخ مان ادن بیکش 2019 چرام هام 5 خیرات رد هک دینک هجوت
 رد ادن ارولوف مان ،یدعب یاھ تمسق رد 222-225.تسا هدش عاجرا ناشدیدج یاھمان اب ناشیا هب Grenfell Tower ییوجزاب 1 هلحرم
  .تسا ادن ارولف GTI هب هدش مھارف همانراھظا

 ورھار هب وا .دومن مامشتسا ار نتخوس یوب هک یتقو دوب شردام و ردپ هارمھ و هناخ رد هک دنک یم فیصوت نینچ بیکش 10.2.2.2
  :تشگزاب دوخ نامتراپآ هب و دنک نیعت ار دمآ یم اجک زا نتخوس یوب هک عوضوم نیا تسناوت یمن یلو تفر

 
 یم الاب یاھ هقبط زا هک یدایز یادس و رس یتدم زا سپ و میتشگزاب دوخ یاھ نامتراپآ هب ام یگمھ"
 هتفرگ شتآ نامتخاس یالاب تمسق هک دندز یم دایرف ،دندیبوک یم دوخ رد رب مدرم ،میدینش ار دندمآ
 میتفرگ میمصت نامتراپآ زا جراخ یوھایھ ندینش زا سپ ام ...میدرک یم کرت ار نامتخاس دیاب ام و دوب
 هظحالم ار شتآ رون طقف نم ردام ،میدرکن تیور ییاج رد ار یشتآ ام نامز نیا رد .مینک کرت ار اجنآ هک
 ام لیلد نیمھ هب ،دنیبب دندوب قلعم اوھ رد هک ار یراک قیاع کچوک یاھ تمسق تسناوت یم و هدرک
 رد هک ییوھایھ لیلد هب میتفرگ میمصت ام یگمھ .میتشادن یعالطا چیھ دوب اجک شتآ هکنیا دروم رد
 میدید و میدیسر هلپ هار هب ام ...میورب نیئاپ هقبط هب اھ هلپ زا  مینک یعس ،تشاد دوجو نییاپ تاقبط
 تبحص اھنآ اب نم هک یناسک .دندوب هرک م-23 هقبط هب نتفر هب عورش رگید یاھ نامتراپآ نانکاس هک
 هب و تشادن دوجو نامتخاس زا جورخ یارب یھار ،تشاد دوجو نیئاپ هقبط رد یشتآ هک دنتفگ مدرک
 یگمھ لیلد نیمھ هب و ،داد یم تاجن ار اھنآ یناشن شتآ و دنورب الاب تاقبط هب هک دندوب هتفگ یگمھ
  ...دندوب هدومن ار الاب هقبط هب نتفر هب عورش اھنآ

 
 دارفا زا یدایز رامش هک ارچ ،میدرک تبحص دندیسر م-23 هقبط هب اھنآ هک یتقو نینکاس زا یضعب اب ام
 .دنتفر یم الاب هقبط هب هک دندوب یدایز صاخشا یلو متسین نئمطم یلصا رامش دروم رد نم ،دندوب اجنآ
 نامتخاس زا ندش جراخ ناکما و تشاد دوجو ریز یاھ نامتراپآ زا یکی رد یشتآ هک دنتفگ ام هب اھنآ
 راک نیا ماجنا هب رداق یلو ،دنوش جراخ هک دندوب هدرک یعس اھنآ هک میتشادنپ نینچ ام .تشادن دوجو
 S146 ".دندش قرفتم نامتراپآ شش لخاد رد اھنآ یمامت .دنتفر یم م-23 هقبط هب لیلد نیمھ هب و هدوبن
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  :درک تبحص دوب جراخ رد هک یناشن شتآ نارومام زا یکی اب نفلت قیرط زا بیکش ینامزرد

 
 ام هب اھنا ،دندمآ یم ام تاجن یارب اھنآ هک تفگ ام هب و دومنام هب ار هیصوت نامھ یناشن شتا نامزاس"
 s146"...مینامب یقاب دوخ نامتراپآ رد هک دنتفگ

 
  :دش اھنا نامتراپآ دراو ماجنارس شتآ

 
 دیما ان الماک ام ،مینک راکچ میتسناد یمن و میدیود یم نامتراپآ فارطا رد هب و میدوب هدز سارھ ام"
 s146"...دشن هتفگ یزیچ دوب هدش عورش اجک زا هک عوضوم نیا و شتآ دروم رد یزیچ ام هب .میدوب

 اھنآ .دنتفرگ نامتراپآ کرت هب میمصت نآ زا سپ اھنآ هس رھ .داد عالطا دمحم هب و هدرک مامشتسا ار نتخوس یوب ارولوف 10.2.2.3
 نامتخاس رد یشتآ هک دروم نیا رد اھنآ هب هک دندرک یم تفایرد رگید تاقبط رد رگید یناسک زا ینفلت یاھ سامت نینچمھ
  :دھد یم همادا ارولوف  s81,s291.داد یم عالطا دندرک یم کرت ار نامتخاس دیاب و تشاد دوجو
  

 اھنآ .مدید ورھار رد ار رفن لھچ دودح ،منک کرت ار نامتراپآ متساوخ یم و مدرک زاب ار رد هک ینامز "
 رد یزوس شتآ هک ارچ ،مینک زاب ار رد ات دندز یم داد و دندیبوک یم اھ هیاسمھ یاھرد یور رب ناھگان

 27 رتخد نینچمھ و همطاف و هنیکس مناخ ،یناریا مناخ ود نم رفن لھچ نایم رد .دوب هداد خر نیئاپ هقبط
 ...دندمآ نم نامتراپآ هب ،دنتخانش یم ارم اھنا هکیئاجنآ زا ،مدید ار دوب شردام اب هارمھ هک یرصم هلاس
 هب و دوب تکرح رد الاب هقبط تمس هب و دوب هداد خر یزوس شتآ نییاپ هقبط رد هک تفگ نم هب هنیکس
 تاجن یارب یرتپوکیلھ و دنورب الاب تاقبط هب هک دوب هتفگ ناشیا هب یناشن شتآ نامزاس هک تفگ نم
 ماب هب دورو هچیرد و تشادن دوجو اجنآ هب ندیسر یارب یھار هک متفگ هنیکس هب نم یلو دمآ یم اھنآ

 شتآ نارومام هک دنتفگ وا هب اھنا ...دوب تبحص هب لوغشم یتسود اب نم رسپ ...دوب هدش لفق هشیمھ
 رد هک دوب هدش هتفگ دندوب نیئاپ تاقبط رد هک یصاخشا یمامت هبو دندوب هدیسر مھد هقبط هب یناشن

 S81 ".درک یم ادیپ  روضح اچنآ رد یسک و دننامب الاب تاقبط
 

  :تفگ ارولوف ،دندوب هتسج هانپ وا نامتراپآ رد هک یرگید صاخشا هب عاجرا اب
 

 شتا نارومام هک دوب هدش هداد دیما اھنآ همھ هب و دندوب تبحص لاح رد دوخ نادنواشیوخ اب اھنا یمامت
 S81 ".میدرک یم تکرح میدوب هک ییاج زا دیابن ام و دندیسر یم اجنآ هب یناشن

 :دروآ یم رطاخ هب ارولوف .دننک کرت ار اجنآ ،دیسر اھنآ نامتراپآ هب شتآ هک ینامز دنتفرگ میمصت بکیش و ارولوف ،دمحم 10.2.2.4
 

 ورھار هکارچ دش هتفرگ رخآ هقیقد رد و یناھگان روط هب میمصت نیا و مدش جراخ مرسپ اب نم "
 تفگ نم هب وا .دیایب نم اب هک متساوخ مھ مرھوش زا نم و دوب نتخوس لاح رد نم نامتراپآ
 اب نفلت قیرط زا و دندنام یقاب ام نامتراپآ لخاد رد زین نارگید و دمآ دھاوخ ام لابند هب هک
 هجوتم نم ،درک زاب ار ولج رد نم رسپ هک ینامز .دندوب تبحص هب لوغشم دوخ نادنواشیوخ

 نیرخآ ...مدوبن یزیچ ندید هب رداق منامشچ اب نم و دوب هدش رپ دود اب ورھار یمامت هک مدش
 رد هک یناسک یارب ار سابل اھ هعطق وا هک دوب نیا مدینش مرھوش ناھد زا نم هک یتاملک
 S81 ".دمآ دھاوخ ام لابند هب هک تفگ ام هب و ... درک یم سیخ دندوب ام نامتراپآ

 دورف نیمز یور رب حبص 2:40 تعاس رد و درک طوقس ای و هدیرپ وا هکنیا زا سپ ،دش هتفای نامتخاس جراخ رد دمحم ندب 10.2.2.5
   s484.تسا مولعمان ،تسا هدرک طوقس اجنآ زا وا هک یلصا ناکم .دمآ

 یاھ هیصوت وا هک درک دیئات بکیش .دشن رارقرب سناژروا تامدخ هب بکیش ای و ارولوف ،دمحم قیرط زا ینفلت یسامت 10.2.2.6
 عالطا هب دوب هدومن تفایرد نامتراپآ رد رگید صاخشا فرط زا هک ار نامتراپآ رد ندنام زاب یارب LFB فرط زا هدش مھارف
 s146.دناسر یم نارگید
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 یراوقلا میرام و حالصا 10.2.2.7
 

 نامتراپآ هب اھنآ یزوس شتآ نامز تدم یط رد .دندرک یم یگدنز م-22 هقبط رد ،196 نامتراپآ رد میرام وا رتخد و حالصا
 LFB هب اھنآ یمامت و درک رارقرب سامت راب راھچ میرام یلو ،تفرگن سامت 999 اب حالصا .دندرک توف اجنآ رد و دنتفر 205

 ار یرتپوکیلھ اھ سامت نیا زا یکی .دش رارقرب دنتفر م-23 هقبط هب اھنا هکنیا زا سپ اھ سامت نیا یمامت .دندش لصتم
 هک دنتسھ یتاعاس هدش رکذ تاعاس( دنتسھ ریز تمسق رد LFB هب میرام یاھ سامت هب طوبرم تاسابتقا .دنک یم رکذ
  .)دندش هداد خساپ LFB فرط زا ینفلت سامت

 

  حبص 01:29:59 تعاس رد سامت
 

 دنتسھ 23 هقبط رد همھ ،تسا 22 هقبط نینچمھ و ام هناخ لاخاد رد شتآ "
 .تسا هدش ام هناخزپشآ دراو شتا ،میدرک رارف  جراخ هب  نامتراپآ زا ام ،تسام نامتراپآ لخاد رد شتا
  ".میا هدرک رارف هیاسمھ نامتراپآ هب ام

 
 323 241 ".دنوش یمن زاب اھرد ،میا هدرک ریگ الاب هقبط رد ام یگمھ"

 
 حبص 01:38:15 تعاس رد سامت

 

 بوخ زیچ همھ ،دوبن دود اجنآ رد ،دوب نییاپ هقبط رد ام نامتراپآ .میا هدرک ریگ  23 هقبط رد ام یگمھ"
 325 324 244 242 ".دندش هناخزپشآ دراو اھ هلعش ناھگان  یلو دوب

 
  حبص 01:54:22 تعاس رد سامت

 

 243 ".میا هدرک ریگ اجنیا ام ...مرادن نتفر یارب ییاج ام ،تسا هدرک اجنیا هب ندش دراو هب عورش شتآ "

326 

 999 اب سامت - 02:25:38 10.2.2.8
 

 دوبمک اب و هدرک ریگ اجنآ رد اھنآ زا رفن تفھ هک دھد یم حیضوت LFB روتارپا هب وا ،999 هب میرام ینفلت سامت نیرخا یط رد
 تبحص یناشن شتا همدخ اب وا هک دیوگ یم روتارپا .دوب سفن یگنت و نوخ دنق یرامیب هب التبم ،وا ردام و ،دندوب هجاوم اوھ
  ،دیوگ یم نآ زا سپ میرام و دومن دھاوخ

 
 زا ام ندرک جراخ یارب ار یزیچ ای و رتپوکیلھ دیناوت یم ایآ ،دینک ادیپ ار یزیچ ای رتپوکیلھ دیناوت یم ایآ"
 "؟دیتسرفب اجنیا

 
  ،دھد یم خساپ ادعب روتارپا

 
 ندیسر لاح رد اھنا ،دنتسھ اجنآ هب ندما لاح رد یناشن شتآ ،هشاب ،یکوا ،تساجنآ یکی ،تسھ"
   .دنتسھ

 
 یم میرام و دننک کرت ار اجنآ دیاب هک دیوگ یم ناشیا هب روتارپا و تسا هدش اھنآ باوخ قاطا دراو شتا هک دیوگ یم میرام
 هب رداق اھنآ و تسا هریت امامت یدورو رد نوریب هک ارچ دنا هدشن قفوم یلو دنا هدرک راک نیا ماجنا هب شالت اھنآ هک دیوگ
  322و240.تسا نتخوس لاح رد ناشیاھمشچ و دنتسین سفنت

 
 هک تفگ میرام هب وا .درک تبحص نفلت قیرطزا یزوس شتآ نامز تدم یط رد میرام اب راب دنچ ،یراوقلا دمحا ،حالصا رسپ 10.2.2.9

 راھظا دمحا .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق ندید هب ییاناوت مدع و دود لیلد هب هک تفگ میرام یلو ،دنک کرت ار نامتخاس
 هب مادقا اھنآ هک تفگ دمحا هب میرام .دیزرو عانتما لحم کرت زا ،دوب هتفگ وا هب دمحا هک هچنآ فالخ رب ،میرام هک دنک یم
 ،دنورب الاب تاقبط هب هک دنتفگ یم اھنآ هب و دندمآ یم الاب تمس هب رگید یصاخشا یلو دندوب هدرک اھ هلپ زا نتفر نیئاپ
 یم عانتما ندرک کرت زا میرام هک دنک یم راھظا نینچمھ دمحا .دنتفر 205 نامتراپآ هب و الاب فرط هب اھنآ لیلد نیمھ هب
 اجنآ رد ار وا هک تساوخ یمن میرام و ،دودب ای و هتفر هار اعیرس تسناوت یمن و دوب لولعم ،حالصا ،وا ردام هک ارچ دومن
 نینچمھ میرام   s289,s290.دونشب هنحص تشپ رد میرام اب سامت نامز رد ار اھرتپوکیلھ یادص تسناوت یم دمحا .دراذگب اھنت
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 درک راک نیا ماجنا هب مادقا هک ینامز رد یلو دوب ه درک نتفر نییاپ هب یعس وا هک تفگ نفلت قیرط زا یراوقلا هنازرف هب
 s288.دننامب یقاب لخاد رد و هتفر الاب تاقبط هب هک دنتفگ اھنآ هب و دندمآ یم الاب تمس هب مدرم

 هصالخ 10.2.2.10
 

 روضح لیلد هب دنتسناوت یمن اھنا ،لیلد نیمھ هب .دندمآ م-23 هقبط هب رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق حالصا و میرام
 یشتا زا یریگولج یارب میرام و حالصا هک دنھد یم ناشن دھاوش .دنشاب هدش قیوشت الاب تاقبط هب نتفر یارب رتپوکیلھ
 ،دنھد ماجنا ار راک نیا هک دنتفگ زین اھنآ هب و هتفر الاب تمس هب رگید صاخشا هکنیا لیلد هب و دوب ندش کیدزن لاح رد هک
 زا ،نامز چیھ رد .دندوبن نامتخاس کرت هب رداق ظیلغ دود لیلد هب ،دندیسر الاب هب هک ینامز  .دندرک تکرح الاب تمس هب

 ،دشن مھارف دوب ماب یور رب تاجن یارب رتپوکیلھ هک عوضوم نیا رواب یارب یلیلد ای و دشن هتفگ اھنآ هب سیلپ قیرط
 قیرط زا هک تفر یم لامتحا هکنیا لیلد هب اھنآ ،نآ یانبم رب هک دشن مھارف نیدھاش فرط زا یھاوگ هنوگچیھ نینچمھ
 دندوب هتفر الاب هقبط هب اھنا هکنیا زا سپ رتپوکیلھ یارب میرام یاضاقت .دندنام یقاب اجنآ رد ،دریگ تروص یتاجن رتپوکیلھ
 نا رد هک یسامت یط رد ،هوالع هب .دوبن دوجوم رارف یارب رگید یا هنیزگ و هداتفا ریگ اھنا هک دوب رواب نیا هب وا و دش ماجنا
 و ندوب هتفرگ رب رد نوریب تمس زا ار اھ هرجنپ شتآ یاھ هلعش هک داد حیضوت نینچمھ وا ،دومن رتپوکیلھ یاضاقت میرام
   .دوب یم نکمم ریغ هرجنپ قیط زا رارف لامتحا لیلد نیمھ هب

 یباھسارفا همطاف و یباھسارفا هنیکس 10.2.2.11
 

 هقبط هب اھنا ود رھ یزوس شتا یط رد .دوب هدما وا تاقالم یارب ،همطاف وا رھاوخ .درک یم یگدنز م-18 هقبط رد هنیکس
 اب همطاف و هنیکس .دندوب اجنا رد حالصا و میرام اب هباشم یتاعاس رد ادودح و ادن هداوناخ اب و دنتفر 205 نامتراپآ ،الاب

 .دندرکن رارقرب یسامت یزوس شتا نامز تدم یط رد سناژروا تامدخ

  :دنک یم مھارف یتاحیضوت دندرک تکرح الاب تمس هب همطاف و هنیکس ارچ هکنیا دروم رد ادن ارولوف 10.2.2.12

 هب و دوب تکرح رد الاب هقبط تمس هب و دوب هداد خر یزوس شتآ نییاپ هقبط رد هک تفگ نم هب هنیکس 
 تاجن یارب یرتپوکیلھ و دنورب الاب تاقبط هب هک دوب هتفگ ناشیا هب یناشن شتآ نامزاس هک تفگ نم
 ماب هب دورو هچیرد و تشادن دوجو اجنآ هب ندیسر یارب یھار هک متفگ هنیکس هب نم یلو دمآ یم اھنآ

 s81 ...دوب هدش لفق هشیمھ

 :دومن تفایرد همطاف زا ینفلت یسامت هنیکس و همطاف هدازردارب ای و رھاوخ ،رتاس زاملس 10.2.2.13

  و م-23 هقبط هب و دندوبن دوب هنیکس نامتراپآ هک ییاج م-18 هقبط رد اھنا هک تفگ نم هب همطاف"
 اجنآ رد هک یدرم هنیکس و ،دوب اجنآ رد 205 نامتراپآ هناخبحاص هک تفگ وا .دندوب هتفر 205 نامتراپآ
 نما اجنآ رد اھنآ لیلد نیمھ هب و درک یم تبحص یسراف درم نا هک ،تخانش یم ار درک یم یگدنز
 ،هنیکس و وا هک تفگ نم هب وا ...دوب دلب  جراخ هب نتفر یارب یھار درم نا هک دوب رواب نیا هب وا و دندوب

 میرام و حالصا( رگید نز ود و ،)ادن بکیش و دمحم( درم ود ،)ادن ارولوف( درک یم یگنز اجنآ هک یمناخ
 S170 ".دندوب نامتراپآ لخاد رد )یراوقلا

 
 دندوب هدرک کرت نامتخاس کرت و نییاپ هقبط هب نتفر دصق هب ار دوخ نامتراپآ اھنا هک تفگ نم هب همطاف"
 دش هتفگ اھنا هب و دندرک تاقالم ورھار رد رگید ینانکاس اب ،دندرک کرت ار دوخ نامتراپآ هک ینامز یلو
 تفگ نم هب همطاف .تشاد دوجو شتا نامتخاس لخاد رد ریز تاقبط رد هک ارچ دنورن نیئاپ تاقبط هک
 S292 ".دنتفر م-23 هقبط رد دوخ هیاسمھ نامتراپآ هب هنیکس و وا هک

 رد هک دیوگب همطاف هب هک تفگ وا هب صخش نیا و درک تبحص جراخ هطوحم رد یناشن شتا نارومام زا یکی اب زاملس 10.2.2.14
 هب ار هیصوت نیا زاملس  .تفای دنھاوخ تاجن اھنآ و دنورن ورھار لخاد هب تیعمج ماحدزا لیلد هب و هدنام نامتراپآ لخاد
 قیرط زا تاجن هنیکس هک دھد م ناشن نینچمھ زاملس فرط زا هدش مھارف لاح حرش .دناسر همطاف و هنیکس عالطا
 روسناسآ زا هدافتسا اب هک دنک تساوخرد LFB زا هک دوب هتساوخ زاملس زا هنیکس هکارچ ،تشاد راظتنا ار نامتخاس لخاد
 s170,s292 دننک تکرح اھنآ تاجن روظنم هب نامتخاس یالاب تمسق هب
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  :دنک یم رکذ ار ریز دراوم نینچمھ زاملس 10.2.2.15
 

 هب یلو میوگب امش هب ارنآ دورو قیقد تعاس مناوت یمن نم ،دیسر اجنآ هب یرتپوکیلھ یا هلحرم رد"
 دیسر رتپوکیلھ نآ هک ینامز .دوب کیرات مھ زونھ اوھ هکارچ ،دوب رید هک مدرک یم رکف هک مراد طاخ
 رتپوکیلھ .دوب دارفا تاجن نآ روضح زا فدھ هک مدرک رکف نم لیلد نیمھ هب و دوبن نامتخاس یالاب رد شتآ
 دیسر رتپوکیلھ هک یتقو .دوب اجنآ رد ینالوط ینامز تدم یارب و دش کیدزن نامتخاس یالاب تمسق هب
 S170 ".دنامب مارآ هک متفگ وا هب نم ،دوب وا هب کمک نآ فدھ و دوب اجنآ یرتپوکیلھ هک متفگ همطاف هب نم

 تاجن نا فدھ هک مدرک رکف نم و دوب زاورپ هب لوغشم نامتخاس فارطا رد یرتپوکیلھ رترید یمک"
 تسناوت یم ایآ هک مدرک لاوس همطاف زا نم .دندوب هداتفا ریگ نامتخاس یالاب رد هک دوب یصاخشا

 رتپوکلھ الامتحا هک متفگ وا هب نم .دوبن نآ یادص دینش هب رداق هک تفگ وا و دونشب ار رتپوکیلھ یادص
 S292 ".دھد تاجن ار وا هک دوب اجنآ

 هب هک دنتفگ وا هب اھنآ .دندرک تبحص اھ سامت زا یرامش یرارقرب اب ،ینایقآ خرھاش ،هنیکس رسپ اب همطاف و هنیکس 10.2.2.16
 ارچ دندوبن راک نیا ماجنا هبرداق یلو دندرک نامتخاس ندرک کرت هب یعس اھنآ .دننک رارف شتآ زا ات دندوب هتفر م-23 هقبط
 خرھاش .دندنرگ زاب دوخ نامتراپآ هب هک دوب هدش هتفگ اھنآ هب و تشادن دوجو نتخیرگ لامتحا و دوب اجنآ یدایز رایسب دود هک
 اھرتپوکیلھ و دنداد یم تاجن ار اھنا یناشن شتآ نارومام هک دندوب رواب نیا هب تدم یمامت رد همطاف و هنیکس هک درک هفاضا
 اب دنبای تاجن رتپوکیلھ قیرط زا دوب نکمم اھنا هک تشاد داقتعا هنیکس هک دروم نیا رد وا یاعدا .دندمآ یم اھنآ تاجن هب
 خرھاش .دنک یم تقباطم ،دومن رکذ ار عوضوم نیا دمآ م-23 هقبط هب هک ینامز هنیکس هک  نیا یانبم رب ،ادن ارولوف یاعدا

 ,s293.دورب نیئاپ و الاب اھ هلپ زا تسناوت یمن و تشاد دوخ یاھوناز رد یدب رایسب زورترآ هنیکس هک دنک یم راھظا نینچمھ

s294 

 دندوب یرگید نینکاس هک دھد یم ناشن دندرک یم یگدنز م-18 هقبط رد هک رگید صاخشا فرط زا ینفلت یاھ سامت 10.2.2.17
 یدارفا فرط زا سناژروا تامدخ اب سامت .دنورب نیئاپ دندوبن رداق و هداتفاریگ نامتخاس لخاد رد هک دنتشاد هدیقع هک
 252 ،248-250.دندوب هدرک ریگ شتا ایو دود لیلد هب ، م-18 هقبط رد دوخ یاھ نامتراپآ لخاد رد هک دنتفگ یم هک هدش تفایرد

 هلولگ دیھاش .دندرک ادیپ تاجن یزوس شتآ زا اھنآ ،دندوب م-18 هقبط رد ،156 نامتراپآ نینکاس دمحا ادیاس و دیھاش 10.2.2.18
 رجفنم لخاد فرط هب وا هرجنپ هک دش ثعاب نیا  .دوب هدرک تیور ار دوب نامتخاس هب ندش کیدزن لاح رد هک ار نیشتا

 علطم شتآ لحم دروم رد هکنیا لیلد هب دارفا نیب یمگردرس م-18 هقبط ورھار رد .دننک کرت ار دوخ نامتراپآ اھنآ و دوش
 s119,s120.دنتفر یم الاب فرط هب دنورب نیئاپ فرط هب هکنیا یاج هب مدرم و دوب هدش داجیا دندوبن

 ،ناگدنامزاب زا یکی لاثم یارب .دراد دوجو دنتفر یم الاب تمس هب الاب یاھ هقبط رد هک یصاخشا زا یرگید یاھ هنومن 10.2.2.19
 یب ،دش علطم شتا دروم رد هکنیا زا سپ هنوگچ هک دک یم فیصوت ،م-19 هقبط رد 163 نامتراپآ نکاس ،ننوکم نورم
 یم ماجنا ار راک نیمھ زین نارگید .دومن نیئاپ هقبط هب نتفر هب عورش و هدرک کرت ار نامتراپآ دوخ رتخد ود اب هارمھ گنرد
 تمسق رد هک یسک و دندید ورھار رد ار رگید یصاخشا زا رفن 10 زا یرامش دنتفر یم نییاپ فرط هب هک ینامز .دنداد
 هب ،دش یم وا نارتخد و نورم لماش هک هورگ نیا ."دننک لامعتسا دود" و هتفر الاب هک تساوخ اھنآ زا و دز دایرف دوب نیئاپ

 هدیدان اب لیلد نیمھ هب ،ددرگ زاب دوخ نامتراپآ هب هک تساوخ یمن نورم یلو .دندرک تکرح هب عورش ورھار یالاب تمس
 نما یلحم هب رخآ رد یلو ،دش رتظیلغ و رتظیلغ دود تفر رت نیئاپ هچ رھ و ،تفر نیئاپ فرط هب هدش مھارف هیصوت نتفرگ
 s124,s325.دیسر

 هصالخ 10.2.2.20
 

 الاب فرط هب دوب اھنآ هب ندش کیدزن لاح رد هک یشتآ زا نتخیرگ روظنم هب همطاف و هنیکس هک دنھد یم ناشن دھاوش
 قیرط زا ات دندوب رظتنم و دندوبن نتفر نیئاپ هب رداق و هداتفا ریگ الاب هقبط رد اھنآ هک دنتشاد هدیقع هکارچ ،دندرک تکرح
 درک یم هیصوت ناشیا هب هک دندومن تفایرد LFB فرط زا یتاعالطا اھنآ .دنبای تاجن یناشن شتا نارومام طسوت و یلخاد
 رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق همطاف و هنیکس .دنوش رظتنم اجنآ رد یبای تاجن یارب و هدنام یقاب دندوب هک ییاج رد هک
 هدش قیوشت الاب هب نتفر یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب دنتسناوت یمن اھنآ ،لیلد نیمھ هب .دندرک تکرح الاب تمسق هب
 ،دننک تکرح الاب تمس هب رتپوکیلھ قیرط زا یلامتحا تاجن یارب ات دنتفگن اھنآ هب سناژروا تامدخ ای و سیلپ .دنشاب هدوب
 رظتنم اھنآ هک ارچ دندنام یقاب 205 نامتراپآ رد رگید صاخشا .دندوب هدشن قیوشت راک نیا ماجنا هب رگید یقیرط هب اھنآ و
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 هیصوت وا هب هک تفگ ادن ارولوف هب هنیکس هکنیا دوجو اب .دنبای تاجن یناشن شتآ نارومام طسوت یلخاد قیرط زا هک دندوب
 یکردم و تسا هدشن دیئات عوضوم نیا ،دورب الاب هقبط هب رتپوکیلھ قیرط زا تاجن یارب ندنام رظتنم یارب ات دوب هدش
 هب ار دروم نیا راتاس زاملس یلو ،درادن دوجو تسا هدش مھارف یناشن شتآ رومام فرط زا تاعالطا نیا هکنیا رب ینبم
  .درادن دوجو دندوب هداد زاملس هب ار تاعالطا نیا سناژروا تامدخ هکنیا رب ینبم یکردم .دوب هتفگ همطاف

10.2.3 Flat 204 

 یط رد و هدرک یگدنز اھنت ماشھ .دوب یگدنز هب لوغشم 204 نامتراپآ رد هک دوب یا هلاس 57 صخش نامحر ماشھ یاقآ 10.2.3.1
 یزوس شتآ یط رد .درکن توف 204 نامتراپآ رد یرگید صخش .دومن توف وا ابقاعتم ،دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ

    .تفرگن سامت MPS اب ماشھ

 LFB هب اھ سامت نیا یمامت .دومن رارقرب سامت 999 اب راب راھچ حبص 03:20:18 ات حبص 01:38:26 تاعاس نیب ماشھ 10.2.3.2
 شتا نامز تدم یط رد وا هک یصخش ،دندش ماجنا LFB اب نوزیورک انآ قیرط زا سامت جنپ  253-256,327-334.دندش لصتم

 تمس هب دیاب انآ ای و ماشھ هک دنک یمن اعدا روتارپا اھ سامت نیا زا مادکچیھ یط رد  257-261.دوب سامت رد وا اب یزوس
 .تشاد دوجو رتپوکیلھ قیرط زا تاجن ناکما ایو )دوب الاب هقبط رد وا هک ارچ دوبن نکمم تروص نیا رد هک( دننک تکرح الاب
 زا مدرم تاجن هب یعس اھنآ ایآ هک دنک یم لاوس روتارپا زا وا ،LFB هب انآ فرط زا هدش رارقرب یاھ سامت زا یکی یط رد
 هدوب اجنآ رد ربدم دارفا هک دھد یم خساپ روتراپا .دومن دنھاوخ "رتپوکیلھ یعون" قیرط زا نامتخاس یالاب تمسق قیرط
 قیرط نیا زا یتاجن هک عوضوم نیا هب یلو دنتسھ شالت لاح رد عوضوم نیا هب یگدیسر هوحن نیرتھب ندرک ادیپ یارب و
 .تسین نشور ریخ ای دومن مشاھ هب یداھنشیپ نینچ انآ ایآ هک عوضوم نیا  257.دنک یمن یا هراشا تسا نکمم

 یارب نتفر هار و تسا هداتفا ریگ اجنآ رد دود لیلد هب وا هک دنک یم راھظا مشاھ ،LFB هب هدش ماجنا یاھ سامت یط رد 10.2.3.3
 یقاب دوخ یاج رد وا هک دنک یم هیصوت LFB لوا هلحو رد .دناسرب اھ هلپ هب ار دوخ هک دوب دھاوخن رداق و تسا لکشم وا
 LFB اب انآ هک ییاھ سامت یط رد .دنک کرت ار اجنا هک دھاوخ یم وا زا و هداد رییغت ار هیصوت نیا نآ زا سپ یلو ،دنامب
 .دوبن تکرح هب رداق دوخ یتمالس تیعضو لیلد هب ماشھ هک داد عالطا ناشیا هب دومن رارقرب

 راھظا s295نوزویرک انآ وs296 باگار اکیفش همانراھظا .درک تبحص باگار اکیفش اب نفلت قیرط زا ماشھ ،یزوس شتا یط رد 10.2.3.4
 زا تاجن دروم رد هک یتاراظتنا و ظیلغ دود ،)تباید لیلد هب( تشاد شیاھاپ اب هک یتالکشم لیلد هب مشاھ هک دنک یم
  .درکن کرت ار دوخ نامتراپآ تشاد یناشن شتآ نارومام قیرط

 هصالخ 10.2.3.5
 

 دید نتشادن و نتفر هاررد ییاناوت مدع ،تکرح هب یناوتان لیلد هب یزوس شتآ یط رد ماشھ هک دنھد یم ناشن دھاوش
 هک دنامب رظتنم هک دوب هدش هتفگ وا هب .دنک جراخ شنامتراپآ زا ار دوخ دوبن رداق و دنام یقاب دوخ نامتراپا رد ،دود لیلد هب

 هکنیا رب ینبم یکردم .دوش جراخ نامتراپآ زا دوبن رداق وا لیلد نیمھ هب ،دنسرب وا تاجن یارب یناشن شتآ نامزاس همدخ
 .درادن دوجو دوب اجنآ هب ندمآ لاح رد یتاجن رتپوکیلھ هک دنا هتفگ مشاھ هب رگید نینکاس ای و رگید سناژروا تامدخ ،سیلپ

 رتپوکیلھ هک دوب دقتعم هک ارچ دنامب یقاب دوخ نامتراپآ رد هک دوب هدش قیوشت ماشھ هک نآ رب ینبم یا هناشن نینچمھ
 تمسق زا ار مدرم هک "رتپوکیلھ یعون" دروم رد LFB روتارپا زا ماشھ رتخد هک ینامز .درادن دوجو ،دمآ دھاوخ اجنآ هب یتاجن
 هنوگچیھ .تشادن دوجو تفرگ یم  تروص قیرط نیا زا یتاجن هکنیا رواب یارب ینبم لیلد ،دومن لاوس ،دھد تاجن الاب
 .تسا هدشن ییاسانش وا رتخد ای و ماشھ و MPS نانکراک نیب یا هبتاکم

 203 نامتراپآ      10.2.4

 اجنآ رد اینار رھوش( دندوب نسح ایناح و نسح ایحتف وا رتخد ود و هلاس 31 میھاربا اینار 203 نامتراپآ رد رضاح صاخشا 10.2.4.1
 ،زردنام یرگ و ،دندرک یم یگنز هقبط نامھ رد و ،206 نامتراپآ رد هک یصاخشا زا رفن هس یزوس شتآ یط رد  .) s335 دوبن
 هکنیا زا سپ سارفوبا .دندرک توف نامتراپآ نامھ رد ،ارسیا و احیتاف ،یرگ .دندش قحلم اھنآ هب دمآ الاب هب م-19 هقبط زا هک
 .داد تسد زا ار دوخ ناج ،دومن طوقس ای دیرپ نامتخاس زا



                    Grenfell Tower یزوس شتآ هثداح یط رد سیلپ یاھرتپوکیلھ
   

 

 

 
 

 

    
  

 تسرھف
 

42 
 

 
 

 تاقالم / درک یم یگدنز نس مان
 درک توف درک یم

-23 هقبط ،203 نامتراپآ 31 میھاربا اینار
 203 نامتراپآ م

-23 هقبط ،203 نامتراپآ 4 نسح احیتاف
 203 نامتراپآ  م

-23 هقبط ،203 نامتراپآ 3 نسح ایناح
 203 نامتراپآ  م

-19 هقبط ،161 نامتراپآ 57 زردنام یرگ
 203 نامتراپآ  م

-23 هقبط ،206 نامتراپآ 77 یسوناسلا دمحا احیتاف
 203 نامتراپآ  م

-23 هقبط ،206 نامتراپآ 33 میھاربا ارسیا
 203 نامتراپآ  م

-23 هقبط ،206 نامتراپآ 39 میھاربا ا سارفوربآ
  م

 زا جراخ هطوحم
 نامتخاس

 

 ایناح و احیتاف ،اینار 10.2.4.2
 اب اینار .درادن دوجو دنا هدرک کرت ار دوخ نامتراپآ یزوس شتآ تدم یط رد وا نارتخد ای و اینار هکنیا تابثا یارب یکردم
 یط رد اینار .)دوب هدش هدافتسا LFB اب سامت یارب میھاربا ارسیا قیرط زا وا نفلت  یلو( تفرگن سامت سناژروا تامدخ
 ییویدیو لماش نیا ،دومن رارقرب طابترا ینفلت یاھ سامت و یعامتجا یاھ هناسر قیرط زا دوخ هداوناخ اب یزوس شتا تدم

 هدش رپ دود زا هک ییورھار رد و هدرک زاب ار دوخ یدورو رد اینار ویدیو نیا رد .دشاب یم کوب سیف یوررب یا هقیقد 6:33
 نامتراپآ لخاد رد زین سارفوبا و ارسیا .دوش یم نامتراپآ دراو و هداد خساپ تساوخرد نیا هب زردنام یرگ .دنز یم دایرف دوب

 ار رد هک دیوگ یم)para.11.31 223( )تسا میھاربا سارفوبا هک هدش هتفگ نینچ GTI شرازگ 1 تمسقرد( صخش کی .دنتسھ
 s335.دوشن دراو دود ات دندنبب

 نامتخاس رد هک تفگ وا هب اینار هک دروآ یم دای هب هدیس .درک تبحص یزوس شتآ یط رد میھاربا هدیس ،دوخ رھاوخ اب اینار 10.2.4.3
 هب و تفرگ سامت یناشن شتا اب ،هشیآ ،هدیس رتخد  s299,s335.دوش جراخ تسناوت یمن وا و دوب هداد خر یزوس شتآ وا
 LFB هب حبص 1:57 دودح رد سامت نیا  335.دوب نامتخاس لخاد رد دوخ رتخد ود اب هارمھ مھ زونھ وا هلاخ هک تفگ ناشیا
 رد و تفر نامتخاس لخاد هب هدیس .دشن ماب یور رب تاجن ییاھرتپوکیلھ هب یا هراشا سامت نیا یط رد  .دش لصو
  ،تشاد راھظا GTI هب هبار ریز دراوم دوخ همانراھظا

 رکف و دوب زاورپ هب لوغشم نامتخاس ماب یکیدزن رد یرتپوکیلھ هک میدش هچوتم ما هداوناخ و نم "
 هب کمک یارب رتپوکیلھ هک میتفگ وا هب و هتفرگ سامت اینار اب ...دراد روضح اجنآ رد کمک یارب هک میدرک
 s335...دش یم رود نآ زا و هدش کیدزن نامتخاس هب رتپوکیلھ هک میدش هچوتمام .دمآ یم اجنآ

 ات دشن قفوم یلو دومن شالت اینار اب سامت یرارقرب یارب دوب نامتخاس زا جراخ رد هک ینامز هک تفگ نینچمھ هدیس
 ،درک تبحص ناشیا اب راب نیرخآ یارب خبص 3 تعاس رد هکنیا

 هیرگ وا اب مھ نم و درک یم هیرگ وا ،منک تبحص اینار اب مدش قفوم 03:00 تعاس رد هرخالاب"
 ات دوش رظتنم هک متفگ وا هب نم و دش یم کیدزن هرجنپ هب هک تفگ نم هب وا ،مدرک یم
 S299 ".مدرک تبحص وا اب هک دوب یراب نیرخآ نیا .دنک کمک وا هب رتپوکیلھ

 هب و دیایب نییاپ هب اھ هلپ زا تسناوت یمن هکنیا لیلد هب ار دوخ نامتراپآ ،اینار دوب نکمم هک دنک یم راھظا نینچ هدیس 10.2.4.4
 نامتخاس الامتحا اھنآ دندرک یمن راک اھروسناسآ رگا هک تفگ هدیس هب لابق اینار .دنکن کرت ،دوخ تمالس دب تیعضو لیلد
 هچب تسناوت یمن دوب زاین هک یتروص رد اینار و دوبن اھ هلپ زا هدافتسا هب رداق دوخ هثج لیلد هب ایناح ،دنرک یمن کرت ار
 s335.دربب نیئاپ هب اھ هلپ زا ار دوخ یاھ
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 البق هزینم .دوب هدرک تبحص حبص 3 تعاس دودح رد )م-5 هقبط( 25 نامتراپآ نینکاس زا یکی ،دمحم هرینم اب نینچمھ اینار 10.2.4.5
  :دروآ یم رطاخ هب هرینم .دوب هتخیرگ نامتخاس زا دوخ هداوناخ اب

 یم )کیدزن نابایخ رد یتسود( اریمس شیپ هک متفگ وا هب نم ...متفرگ سامت اینار اب نم "
 .دوب دایز یلیخ دود و دوب کیرات هک تفگ وا .دش یم قحلم ام هب و هدمآ نیئاپ هبدیاب وا و متفر
 نامتراپآ رد هک دندوب هتفگ وا هب اھنآ و دوب هتفرگ سامت یناشن شتا نامزاس اب هک تفگ اینار
 S300 ".دندمآ یم وا تاجن یارب اھنآ و دنامب یقاب دوخ

 کرت هب مادقا وا رگا هک متسناد یم نم ".نییاپ ایب طقف   نییاپ ایب " متفگ وا هب اموادتم نم"
 سامت 999 اب " تفگ و داد خساپ وا .داد یم تسد زا ار دوخ ناج اجنآ رد ،درک یمن نامتخاس
 تفگ نم هب وا ".موش کمک رظتنم و منامب نامتراپآ لخاد رد هک دنتفگ نم هب اھنآ و ما هتفرگ
 نم ...دنیبب ار یرتپوکیلھ تسناوت یم وا هک ارچ دنداتسرف یم کمک اھنآ و دوب لفق ماب رد هک
 ".نیئاپ ایب .نیئاپ ایب اینار " مداد همادا هلمج نیا هتفگ هب طقف

 عقومنا رد هک مرواب نآ هب ،دنامب یقاب نامتراپآ رد هک دندوب هتفگن وا هب سناژروا تامدخ رگا "
 زا هدنز وا هک تسا نکمم و دنک کرت ار نامتخاس و دورب نیئاپ اھ هلپ زا هک درک یم یعس وا
 S301 ".دمآ یم نوریب اجنآ

 سارفوبا و ارسیا ،احیتاف 10.2.4.6
 

 هرامش نامتراپآ ،ناش هناخ رد ار )تبون هب ارسیا و احیتاف( دوخ رھاوخ و ردام سارفوبا یزوس شتآ بش نامز تدم یط رد
 لقن هقبط نامھ رد 203 نامتراپآ هب یزوس شتآ نامز تدم یط رد ینامز رد اھنآ  .درک یم تاقالم م-23 هقبط رد ،206

 تامدخ اب راب راھچ 2:44 و 2:03 تاعاس نیب ارسیا .دندرکن رارقرب یسامت سناژروا تامدخ اب سارفوبا و احیتاف .دندرک ناکم
 .دش عطق دوش لصو هکنیا زا لبق سامت نیلوا یلو دندش لصتم یناشن شتآ یورین هب سامت هس و تفرگ سامت سناژروا
 ود و غلاب صخش جنپ و دنتسھ 203 نامتراپآ رد هک دنک یم دیئات ارسیا ،یناشن شتآ یورین هب هدش لصو سامت هس رد
 رواجم نامتراپآ رد یزوس شتا هک دیوگ یم نینچمھ ارسیا .دنتشاد روضح دوب دود زا ولمم هک ینامتراپآ لخاد رد کدوک
 یروآ مھارف هار رد یناشن شتا نارومام هک دوش یم هداد نانیمطا وا هب .)دنک یم هراشا دوخ نامتراپآ هب ارھاظ( تسا
 زا ،تسا ندنام یارب ناکم نیرت نما نیا و دیامن دودسم نامتراپآ لخاد زا ار دود ات دوش یم هیصوت وا هب و دنتسھ کمک
 262-265,268-271 .دشاب هتشادن دوجو یا هلعش هکیئاجنا

 هراشا اھنت ،درادن دوجو دنا هدرک راکچ یزوس شتا نامز تدم یط رد سارفوبا و ارسیا ،احیتاف هکنیا دروم رد یعیاقو حرش 10.2.4.7
 ارسیا اجنآ رد و تفر ورھار هب ،دومن مامشتسا ار نتخوس یوب هک ینامز تشاد راھظا هک ،ادن بیکش فرط زا کچوک یا
 s146.دوب نارگن نتخوس یوب دروم رد و دیود یم رگید یفرط هب فرط کی زا هک دید ار

 ابقاعتم و هدرک طوقس نامتخاس زا وا و دش تیور سناژروا تامدخ قیرط زا هتسب رادم نیبرود یور رب سارفوبا ینامز رد 10.2.4.8
 زا هک دور یم لامتحا یلو ،تسین مولعم تسا هدرک طوقس اجنآ زا وا هک یا هقبط قیقد لحم .دوش یم مالعا هدرم
 GTI شرازگ 1 هلحرم یلو ،تسا مولعمان زین درک طوقس نامتخاس زا وا هک یقیقد تعاس  s303.دشاب هدوب 203 نامتراپآ
 سیلپ رومام ،LFB رسفا یاھ تشاددای یانبم رب نیا و ،تسا هدوب حبص 4:06 و 3:39 تاعاس نیب نیا هک دنک یم راھظا

AC Roe 224.دشاب یم 

 زردنام یرگ 10.2.4.9
 

 تدم یط رد ناشیا ود رھ .درک یم تاقالم م-19 هقبطرد ،161 هرامش نامتراپآ رد ار لرپمل اروبدب ،هلاس 57 ،زردنام یرگ
 یلو تفر 201 نامتراپآ هب اروبد .دندش ادج رگیدکی زا یعقوم رد یلو دنرک تکرح الاب هقبط تمس هب یزوس شتآ نامز
 ولمم یورھار زا یرگ هک یا هظحل ،اینار فرط زا هدش هتشادرب ییویدیو ملیف .دش قحلم 203 نامتراپآ رد نارگید هب یرگ
 .دھد یم ناشن ار دوش یم دراو وا نامتراپآ هب دود زا
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 زا حبص 1:41 تاعاس دودح  رد اروبد یلو .دندرکن رارقرب یسامت یزوس شتا نامز تدم یط رد سناژروا تامدخ اب یرگ 10.2.4.10
 رد .دیماجنا لوط هب هقیقد 40 نامز تدم یارب هک دومن تفایرد ینفلت یسامت ،یبرغ لامش رد یناشن شتا هرادا فرط
 تمس هب شتآ و دوب هدمآ الاب هقبط هب دوخ تسود اب و دورب اجک هب تسناد یمن هک تشاد راھظا اروبد ،سامت نیا یط
 .دنتفر الاب هقبط هب دوب ندش کیدزن لاح رد هک یشتا زا رارف یارب یرگ و وا هک دھد یم ناشن نیا .دوب تکرح لاح رد الاب
 274و266.تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب یا هراشا هدش طبض سامت نیا رد

 یزوس شتا دروم رد هکنیا زا دعب هک دنک یم راھظا ،درک یم یگدنز 19 هقبط رد هک یناگدنامزاب زا یکی ،دمحا وموداف 10.2.4.11
 گنر هریت و ظیلغ دود اب اجنآ .دورب نیئاپ هقبط هب تشاد دصق و دش م-19 هقبط ورھار دراو و هدرک نت هب سابل ،تفای عالطا
 نتفر نیئاپ یاج هب هک درک اھنشیپ و دنتفر یم الاب هقبط هب نارگید هک تفگ اروبد .دید ار یرگ و اروبد وا یلو دوب هدش رپ
  ،تفگ نینچمھ وموداف .دوب نییاپ هقبط رد رطخ لیلد نیمھ هب و دمآ یم نیئاپ هقبط زا دود هک ارچ دنورب الاب هقبط هب

 

 شتا یوس هب نتفر و تسویپ یم عوقو هب نامتخاس نیئاپ تمسق رد یزوس شتا هک دوب صخشم "
 نیمھ هب متخانش یم ار یبد مدوب هدرک ناکم لقن نامتخاس نیا هب هک ینامز زا نم .دوب موھفم یب
 الاب هقبط هب تفگ نم هب یبد هکنیا لیلد هب نم ...مھد شوگ تفگ یم وا هچنا هب دیاب هک مدرک رکف لیلد
 یم وا هک هچنآ نم .تشاد عالطا میدرک یم راکچ دیاب هکنیا دروم رد وا مدرک رکف نم .متفر اجنآ هب مورب
 S104,S287 ".مدرک لابند ار تفگ

 همانراھظا رد مان نیا یجھ قیرط نیمود و Fadoumo و Faoumo ،دننک یم مھارف ار وموداف مان یارب فلتخم یجھ ود دھاوش :دینک هجوت
 .تسا هتفرگ رارق هدافتسا دروم ،تسا هدش مھارف GTI شرازگ 1 هلحرم رد و )GTI (S287 یارب هک یا

 شتا هک دندرک ساسحا اھنآ یگمھ .دنتفر 201 هرامش نامتراپآ هب و م-23 هقبط هب  الاب تمس هب اھنآ هس رھ نا زا سپ 10.2.4.12
  ،تفگ نینچمھ وموداف .دوب هتخادنا ماد هب ار اھنا دود و

 
 نم .دوب هجیتن یب نییاپ هب نتفر مدرک رکف و مدوب نارگن دمآ یم الاب هب نییاپ زا هک یشتآ دروم رد نم "

 هدش لفق هک مدش وربور یزلف یرد اب اعیرس یلو موش رود شتا زا ات مورب الاب هب رتشیب هک مدرک یعس
 S104  ".متفرن نییاپ تمس هب نم هک دوب یلیلد نیا .درک یم تکرح نم تمس هب دود ...دوب

 ار وا ،وا هداوناخ دارفا .دومن تکرح نیئاپ تمس هب و هتفر ورھار فرط هب و دنک رارف دراد زاین هک دوش یم هجوتم وموداف
 s104,s287.دندرک نامتخاس کرت هب قیوشت

 هصالخ 10.2.4.13
 

 رتپوکیلھ قیرط زا تاجن روظنم هب الاب هقبط رد ندنام ای و الاب هب نتفر یارب ار 203 نامتراپآ رد سکچیھ سناژروا تامدخ
 لیلد هب نامتخاس رد ندنام ای و الاب تاقبط هب نتفر یارب ناشیا هکنیا رب ینبم یدھاوش .دندومنن ییامنھار و قیوشت
 فلتخم تاعفد هب ارسیا هب .درادن دوجو زین ،دندوب هدش قیوشت ،دوب هدش یتاراھظا سیلپ یاھ رتپوکیلھ دروم رد هکنیا
 هکنیا زا لبق یرگ .دنیایب وا تاجن یارب یناشن شتآ نارومام ات دوش رظتنم و هدنام یقاب نامتراپآ لخاد رد هک دش هتفگ
 هک یدود لیلد هب رطخ هک دندوب هدیقع نیا هب اروبد و وا هک ارچ ،درک تکرح نامتخاس یالاب تمسق هب دسرب لوارتپوکیلھ
 .دش یم یشان نامتخاس نیئاپ تمسق زا دیاب ،تفای یم لاقتنا الاب هب نیئاپ زا

 نارومام و دومن یریگولج اھنآ رارف زا ظیلغ دود هک ارچ دندنام یقاب دوخ نامتراپآ رد وا نارتخد و اینار هک دسر یم رظن هب 10.2.4.14
 تسا نکمم ،دیآ یم رظن هب تایضرف عوضوم نیا هکنیا دوجو اب  .دنامب یقاب دوخ یاج رد ات دندوب هتفگ وا هب یناشن شتا
 رظن هب یاروشد راک اھ هلپ زا هدافتسا ایناح یارب هک دروم نیا نتفرگ رظن رد اب و شناوج رتخد ود زا تیامح لیلد هب اینار
 اھ هلپ زا هدافتسا اینار تمالس بسانمان تیعضو ،هوالع هب .تسا هدومن یراددوخ دود هب دورو هب مادقا دروم رد ،دمآ یم
 رتپوکیلھ هک ارچ دنامب یقاب نامتخاس لخاد رد هک تفگ اینار هب هدیس .دندومن یم لکشم وا یارب  یلومعم طیارش رد ار
 هدرک تیور ار یرتپوکیلھ وا هک ارچ دوب هدیس فرط زا یا هیضرف هک دسر یم رظن هب نیا .دوب مادقا لاح رد وا تاجن یارب
 سپ یھاتوک تدم ار عوضوم نیا اینار .دندشن مھارف هدیس یارب رگید سناژروا تامدخ ای و MPS فرط زا تاعالطا نیا .دوب
 یم و دوش تاجن رظتنم و دنامب یقاب دوخ نامتراپآ هک دوب هدش هیصوت وا هب هک تفگ وا هب و دومن رارکت هرینم یارب نآ زا
 یلو ،دشاب رتپوکیلھ قیرطزا تسا نکمم تاجن هک تسا هدرک رکف اینار هک تسا نکمم .دنیبب ار یرتپوکیلھ تسناوت

 هدش رکذ دراوم لیلد هب وا و ،تسا هدنام یقاب دوخ نامتراپآ رد رتپوکیلھ روضح لیلد هب اینار هک دنھد یمن ناشن دھاوش
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 اجنآ رد هک دوب یتعاس دنچ دندوب هدنام یقاب نامتراپآ رد هک ییاھنا نامز نا ات ،هوالع هب .تسا هدنام یقاب اجنآ رد قوف
 .دنا هداتفا ریگ اجنآ رد هک دندرک ساسحا دود لیلد هب و دندوب

 202 نامتراپآ      10.2.5

 ینرا وا رسپ و  لاتیو یرجرام اب هارمھ اھنآ .دندوب یگدنز هب لوغشم 202 نامتراپآ رد ناسیورت ایرولگ و یدراتوگ وکرام یاقآ 10.2.5.1
 رد  .دنرک توف نامتراپآ نیا رد ،دش قحلم اھنآ هب م-19 هقبط رد 162 نامتراپآ زا یزوس شتا نامز تدم یط رد هک ، لاتیو
 یزوس شتا تدم یط رد ،یلو .دنتفرگن سامت سناژروآ تامدخ ای و MPS اب اھنآ زا مادکچیھ یزوس شتا نامز تدم یط
 .دندرک تبحص ایلاتیا رد دوخ هداوناخ یاضعا اب ود رھ

 تاقالم / درک یم یگدنز نس مان 
 درک توف درک یم

-23 هقبط ،202 نامتراپآ 27 یدراتوگ وکرام
 202 نامتراپآ  م

-23 هقبط ،202 نامتراپآ 26 ناسیورت ایرولگ
 202 نامتراپآ م

-19 هقبط ،162 نامتراپآ 68 لاتیو یروجرام
 202 نامتراپآ  م

-19 هقبط ،162 نامتراپآ 50 لاتیو ینرا
 202 نامتراپآ  م

 

 ناسیورت ایرولگ و یدراتوگ وکرام 10.2.5.2
 

 شردام هب ایرولگ ،سامت نیا یط رد .درک تبحص نفلت قیرط زا حبص 1:34 تعاس رد ایرولگ اب ،وراسید الئوناما ،ایرولگ ردام
 یارب ایرولگ هک ینامز .دوب هدش زاغآ م-4 هقبط زا وا رظن هب هک ،دوب هتسویپ عوقو هب نامتخاس رد یزوس شتآ هک تفگ
 ار نامتخاس هک تفگ ایرولگ هب الئوناما .دوب هدش رپ قیمع و ظیلغ یدود اب ورھار هک دش هجوتم دومن زاب ار رد راب نیلوا
 نیرتالاب هب هک تفگ ایرولگ هب الئوناما .دندوبن نامتخاس کرت هب رداق دود دایز رادقم لیلد هب هک تفگ ایرولگ یلو دنک کرت
 یناسک یادص سامت نیا یط رد .دوب لفق دش یم لصو ماب هب هک یرد هک داد حیضوت ایرولگ یلو دنورب نامتخاس تمسق
 رفن ود هک تفگ شردام هب ایرولگ .دش یم هدینش نامتراپآ لخاد رد هنحص تشپ رد دنرک یم تبحص یسیلگنا نابز هب هک
  s305, s286 .)دندوب لاتیو ینرا و یرجرام هک دش مولعم ادعب هک( دندوب هدمآ اجنآ هب دندوب هدیبوک ار اھنآ رد هک رگید نینکاس زا

 دوب لرتنک تحت تیعضو هک دیسر یم رظن هب هک داد حیضوت وکرام .درک تبحص زین وکرام اب سامت نیمھ یط رد الئوناما 10.2.5.3
 هب وا و داد ایرولگ هب ار نفلت وکرام s286 .دشاب یدج عوضوم هک دمآ یمن رظن هب و دندوب اجنآ یناشن شتا نارومام هک ارچ
 کرت هب رداق اھنآ دود لیلد هب هک درک رارکت اددجم و دننامب یقاب لخاد رد هک دوب هدش هتفگ ناشیا هب هک تفگ شردام

 نیلوا هکنیا زا لبق ینفلت سامت نیا .دنورب نیئاپ هقبط هب ات تساوخ اھنا زا الئوناما ،عوضوم نیا فالخ رب .دندوبن نامتخاس
 s286.تفرگ ماجنا دسرب رتپوکیلھ

 هب نامز نآ رد و ،دوب هتخادنا ماد هب ار اھنآ شتآ و دود هک دومن رارکت مھزاب ایرولگ ،شردام اب دوخ وگتفگ نیرخآ یط رد 10.2.5.4
 ار یرتپوکیلھ مناوت یمن نم لاثم یارب ،متسین هرجنپ زا زیچ چیھ ندید هب رداق نم" تفگ ایرولگ .دوب هدیسر اھنا نامتراپا
 ادعب و داد همادا دوخردام اب تبحص اب دش نامتخاس دراو شتآ هک ینامز ات ایرولگ ".منیبب دیایب ام تاجن یارب دناوتب هک
 s286,s305.دنامب وکرام اب ات درک عطق ار سامت

 رد هک تسا هدش هتفگ وا هب هک تفگ شردپ هب وکرام ،هرواحم نیا یط رد .تفرگ سامت یدراتوگ ونیناج دوخ ردپ اب وکرام 10.2.5.5
 s304.تشاد دوجو اجنآ رد یدایز دود هک ارچ دندوبن نامتراپآ کرت هب رداق اھنا و دوش رظتنم اجنا رد و دنامب یقاب لخاد

 لاتیو یروجرام و ینرا 10.2.5.6
 

 رد یلو دراد دوجو دنداد ماجنا راک هچ یزوس شتا نامز تدم یط رد یرجرام و ینرا هک دروم نیا رد یمک رایسب تاعالطا
 هک دنک یم دیئات سکع تیور قیرط زا دمحا وموداف .دندش قحلم ایرولگ و وکرام هب و هتفر 202 نامتراپآ هب اھنآ هلحرم کی
 هک ارچ دشاب هدوب ینرا اب دیاب یرجرام  s106.دومن تاقالم م-23 هقبط ورھار رد وا هک دوب یصاخشا زا یکی لاتیو ینرا
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 هرمز رد ینراو یرجرام هک دنک یم دیئات وموداف فرط زا هدش مھارف تداھش .دش ادیپ اج کی رد مھ اب اھنا یاھ  هدنامزاب
 s104,287.دنتفر الاب هقبط هب م-19 هقبط زا نامتخاس نیئاپ یاھ تمسق رد شتآ و دود سرت زا هک دندوب یناسک

 هصالخ 10.2.5.7
 

 دوخ ییاج رد هکنیا رب ینبم یتاروتسد هکنیا رطاخ هب و دومن یریگولج اھنآ زیرگزا هک ظیلغ دود لیلد هب وکرام و ایرولگ
 فرط زا دوجوم تاعالطا ،دوب هدشن ماجنا 999 اب یسامت هکیئاجنآ زا .دندنام یقاب الاب هقبط رد دندوب هدرک تفایرد دننامب

 هب دنورب نیئاپ هب دنناوت یمن دود رطاخ هب دندرک یم رکف هکنیا لیلد هب ینرا و یرجرام .دنا هدش مھارف رگید نانکاس
 دوھشم عوضوم نیا .دندرک تکرح الاب تاقبط تمس هب دسرب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق اھنآ .دندومن تکرح الاب تمس

 رد ،دسرب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق و دومن تبحص حبص 1:34 تعاس رد شردام اب ایرولگ هک ینامز اھنا هک ارچ تسا
 الاب تاقبط هب نتفر یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب دنتسناوت یمن لاتیو هداوناخ ،لیلد نیمھ هب .دندوب رضاح 202 نامتراپآ
 و ،رتپوکیلھ روضح لیلد هب ینرا ای و یرجرام ،ایرولگ ،وکرام هک دنھد ناشن هک دنرادن دوجو یکرادم .دنشاب هدش قیوشت
 ردام هب ایرولگ .دننامب یقاب نامتخاسرد ات دنشاب هدش قیوشت اھرتپوکیلھ دروم رد سیلپ فرط زا هدش ماجنا تاراھظا ای

 یارب دوب نکمم هک ییاھرتپوکیلھ لماش نیا  .دومن یتاراھظا دنیبب نوریب رد ار یزیچ تسناوت یمن هک دروم نیا رد دوخ
 هدشنرجنم یلو ،دوب هدرک رکف رتپوکیلھ قیرط زا تاجن دروم ردوا هک دھد یم ناشن نیا .دش یم دنشاب هدوب هدمآ وا تاجن
 اب میقتسم تاطابترا اھنآ زا مادکچیھ .دشاب هدوب نکممرتپوکیلھ روضح قیرط زا هنیزگ نیا  هک دنک رواب ار عوضوم نیا دوب
 .دنا هتشادن سیلپ

 ورھار و 201 نامتراپآ      10.2.6

 نیا رد وا یایاقب .درک یم یگدنز م-23 هقبط رد ،201 نامتراپآ رد یلرام دوخ گس اب اھنت ،هلاس 63 ،درانرب ززوم دنومیار 10.2.6.1
   .دندش ادیپ دنرک یم یگدنز ریز یاھ نامتراپآ رد اھنآ یگمھ هک ،رگید رفن شش اب هارمھ ،نامتراپآ

 
 تاقالم / درک یم یگدنز نس مان 

 درک توف درک یم

-23 هقبط ،201 نامتراپآ 63 درانرب ززوم دنومیار
 201 نامتراپآ  م

-19 هقبط ،161 نامتراپآ 45 لرپمال اروبد
 201 نامتراپآ  م

-20 هقبط ،176 نامتراپآ 12  زریمار ونابروا اکیسج
 201 نامتراپآ م

-18 هقبط ،155 نامتراپآ 29 موتفاھ یتکرب
 201 نامتراپآ م

-18 هقبط ،155 نامتراپآ 12 موتفاھ کوریب
 201 نامتراپآ  م

-18 هقبط ،154 نامتراپآ 61 یناک دیمح
 201 نامتراپآ  م

-18 هقبط ،166 نامتراپآ 27 سیردیا انمآ
 201 نامتراپآ  م

 

 رودنماحم ،)ایامآ ردپ( لامآ رھوش ندب .دندرک توف م-23 هقبط رد ایامآ وا هلاس 3 رتخد و ،نیدمحا لامآ ،انمآ دنواشیوخ 
 .دش ادیپ م-10 هقبط رد ،وکوت

 

 تاقالم / درک یم یگدنز نس مان
 درک توف درک یم

-19 هقبط ،166 نامتراپآ 35 نیدمحا لامآ
  م

-23 هقبط ورھار
 م

-19 هقبط ،166 نامتراپآ 3 نیدمحا وکوت ایامآ
  م

-23 هقبط ورھار
 م

-19 هقبط ،166 نامتراپآ 44 وکوت روندمحم
  م

-10 هقبط ورھار
 م

 

  درانرب ززوم دنومیار 10.2.6.2
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 فارگاراپ هب -درک تبحص LFB وتارپا اب هصالخ روطب هکنیا اب( درکن رارقرب ینفلت سامت یزوس شتآ تدم یط رد دنومیار
 قیرط زا هک ،دنتفرگ سامت سناژروا تامدخ اب دندوب هدش وا نامتراپآ دراو هک یرگید صاخشا یلو )دینک هعجارم 10.2.6.10

 هک عوضوم نیا .)دنا هدش رکذ ریز تمسق رد تایئزج( میوش یم علطم نامتراپآ لخاد رد صاخشا تاکرحت دروم رد نآ
 وا یارب اھ هلپ زا نتفر نیئاپ و الاب لیلد نیمھ هب ،دوب راکشآ همھ یارب دندوب هتفای لیلقت زورترآ لیلد هب دنومیار تاکرحت
 s310.دوب لکشم یراک

 لرپمال اروبد 10.2.6.3
 

 نیا و درک تبحص 201 نامتراپآ لخاد زا ،حبص 1:41 تعاس رد نفلت قیرط زا یبرغ لامش رد شتا لرتنک شخب اب اروبد
 هارمھ هک تفگ اروبد ،سامت نیا یط رد .دادن خساپ هدش رارقرب یاھ سامت هب وا هکنیا ات دیماجنا لوط هب هقیقد 40 سامت
 ندمآ الاب لاح رد شتآ هک تفگ و دوب هدمآ الاب هقبط هب )دوب زردنام یرگ تسود نیا هک دش صخشم ادعب هک( شتسود اب
 اررکم وا هب روتارپا .دندوب هتخیرگ اجنآ هب دوب الاب فرط هب ندمآ لاح رد هک یشتآ زا رارف یارب اھنآ هک دمآ یم رظن هب ،دوب
 زا تاجن هب یا هراشا هدش طبض سامت نیا رد .دنتسھ اجنآ هب ندمآ لاح رد یناشن شتآ نارومام هک دھد یم نانیمطا

 عورش دسرب اجنآ هب حبص 1:44 تعاس دودج رد رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق سامت نیا 274و266.تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط
 هدش قیوشت الاب هب نتفر یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب تسناوت یمن اروبد هک تسا عوضوم نیا هدنھد ناشن نیا و ،دش

 .دشن هراشا رتپوکیلھ هب سامت نیا یط رد ،دوب رارقرب سامت هک یتاقوا رتشیب یط رد رتپوکیلھ روضح مغریلع .دنشاب هدوب
 یش هکنیا لیلد هب یلو ،دسرب اھ هلپ هب و هتخیرگ نامتراپآ لخاد زا هک درک یم یعس اروبد سامت نیا یط رد ،عقاو رد
  .دوبن راک نیا ماجنا هب رداق ،دوب هدرک دودسم ار رد یا

 یم الاب هقبط هب نارگید هک تفگ وا هب اروبد و دید م-19 هقبط ورھار رد ار یرگ و اروبد وا هک تشاد راھظا دمحا وموداف 10.2.6.4
 رد رطخ لیلد نیمھ هب و دمآ یم نیئاپ هقبط زا دود هک ارچ دنورب الاب هقبط هب نتفر نیئاپ یاج هب هک درک اھنشیپ و دنتفر
 نیئاپ تمسق زا دود هک ارچ ،دوب تسرد یمیمصت الاب هب نتفر طیارش نآ رد هک درک ساسحا زین وموداف .دوب نییاپ هقبط
 .)12-10.2.4.11 فارگاراپ( دمآ یم الاب هب نامتخاس

 زریمار ونابروا اکیسج 10.2.6.5
 

 یزوس شتآ دروم رد هکنیا زا دعب .دوب اھنت م-20 هقبط رد یگداوناخ نامتراپآ رد ،دش عورش یزوس شتآ هک ینامز اکیسج
 نیا یلو درک تبحص حبص 1:19 زا سپ یتاعاس دودح رد نفلت قیرط زا زریمار انایردآ ،دوخ ردام اب اکیسج ،تفای عالطا
 هدافتسا دوب م-18 هقبط نکاس هک ،موتفاھ یتکرب نفلت زا ایکسج .درک تبحص LFB اب حبص وا هک دوب 1:29:48 زا لبق ینامز
 یم ار اھنآ هک ارچ ،دوب هتفر کوریب وا رسپ و یتکرب نامتراپآ هب و هتفر نئیاپ هقبط ود هک تفگ انایردآ هب اکیسج .درک یم

 .دش دھاوخ اکیسج رظتنم اجنآ رد وا و دوش جراخ نامتخاس زا و هدیود نیئاپ هقبط هب هک تفگ اکیسج هب انایردآ .تخانش
 اکیسج ،دندرک تبحص نآ زا سپ هقیقد 10 رگید یراب یارب اھنآ هک یتقو و دھد ماجنا ار راک نیا هک درک تقفاوم اکیسج
 دوب اجک هلحرم نیا رد اکیسج هک عوضوم نیا .دش عطق طابترا نیا هاتوک یتدم زا سپ یلو دوب نتفر نیئاپ لاح رد هک تفگ
-23 هقبط رد ،201 نامتراپآ هب  کیوریب و یتکرب اب هارمھ یا هلحرم رد وا هک دسر یم رظن هب ،یلو  s135,s336.تسین نشور
 .دنک تبحص اکیسج اب رگید یراب یارب دوبن رداق انایردآ .تسا هدرک ناکم لقن م

 نیا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب حبص 01:27:50 تعاس رد 201 نامتراپآ لخاد زا اکیسج 10.2.6.6
 هدمآ الاب هب درک یم یگدنز هکیئاج زا ،م-20 هقبط زا هنوگچ هک درک فیصوت اکیسج .دیشک لوط هب هقیقد 55 دودح سامت
 الاب تاقبط هب ارچ هکنیا دروم رد یلیلد اکیسج  351و273و267.دوب هداتفا ریگ نارگید اب الاب هقبط رد 201 نامتراپآ لخاد رد و دوب
 هداتفا ریگ اجنآ رد نارگید و وا هک یقاطا هب شتآ هک ینامز ،دادن خساپ اکیسج هک ینامز ات سامت نیا .دادن هئارا دوب هتفر
 .تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب یا هراشا هدش طبض سامت نیا رد .تفای همدا ،دیسر دندوب

 موتفاھ کوریب و یتکرب 10.2.6.7
 

 ،وینا تشالاویھی هک یرجاتسم اھنآ .دندرک یم یگدنز م-18 هقبط رد ،155 نامتراپآ رد کوریب وا هلاس 12 رسپ و یتکرب
 هقبط زا اکیسج ،دش عورش یزوس شتآ هکنیا زا سپ یھاتوک نامز .دنتشاد ،درک یم یگدنز اھنآ اب و دش یم هدناوخ

 ارچ تسا نشور تسا هدوب اجنآ حبص 1:19 تاعاس دودح رد اکیسج هک عوضوم نیا .دش قحلم یتکرب و کوریب هب م-20
 و کوریب ،یتکرب نآ زا سپ قیقد دنچ یط رد .دوب هدرک رارقرب سامت دوخ ردام اب یتکرب نفلت زا هدافتسا قیرط زا وا هک
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 رد نآ زا سپ و دندرک ناکم لقن ،201 نامتراپآ ،م-23 هقبط هب درانرب ززوم دنومیار اب هارمھ و هدرک کرت ار نامتراپآ اکیسج
 .)دش لصتم جبص 01:27:50 تعاس رد 201 نامتراپآ لخاد زا 999 اب اکیسج ینفلت سامت( دنداتفا ریگ اجنآ

 زا جراخ رد وا .درک مامشتسا ار یگتخوس یوب و هدش رادیب حبص 1:15 تعاس رد وا هک دنک یم راھظا وینا تشالاوھی 10.2.6.8
 رد یتکرب هب ،دش علطم دوب هتفرگ شتآ نامتخاس هکنیا دروم رد هک ینامز و دومن تیور ار یوترپ و اھ هقرج دوخ هرجنپ
 راک نیمھ هک دنتفگ زین تشالاوھی هب و دندرک کرت ار نامتراپآ هقیقد 1:20 تعاس رد کوریب و یتکرب .داد عالطا شتآ دروم
 ورھار هب وا .دندوب هتفر کوریب و یتکرب درک کرت ار اجنآ هک ینامز و دنام یقاب اجنآ رد کچوک یتدم یارب وا .دھد ماجنا ار
 تفرگ میمصت لیلد نیمھ هب و دوب هدش رپ ظیلغ دود اب اجنآ هک دش هجوتم یلو دنک تکرح نیئاپ تاقبط تمس هب ات تفر
 هب وا هب همانراھظا رد( وا رسپ تسود و تنگ شا هیاسمھ اب هارمھ وا .دوش تاجن رظتنم و هدنام یقاب م-18 هقبط رد هک
 کاسیا یلو ،دنداد تاجن ار اھنآ ادعب یناشن شتا نارومام  s123.تفر 153 نامتراپآ هب )تسا هدش هراشا رھوش ناونع
 ،10.7.1 یاھ فارگاراپ( دمآ رد اپ زا دود لیلد هب ،دندرک یم تکرح اھ هلپ نیئاپ تمس هب هک ینامز رد هلاس 5 سولوئاپ

  .)دینک هظحالم ار 10.7.14 ،10.7.7-9

 اروبد ،وموداف هک ینامز .دندش 201 نامتراپآ دراو هک دندوب یھورگ هرمز رد کوریب و یتکرب هک دوب نآ دھاش دمحا وموداف 10.2.6.9
 اجنآ زین اکیسج هک دسر یم رظن هب  s287.دندوب اجنآ کوریب و یتکرب ،دندیسر 201 نامتراپآ هب و هتفر الاب هفبط هب یرگ و
 .دشاب هدنام کوریب و یتکرب اب وا هک دراد لامتحا هک ارچ دوب

 اھنآ یگمھ هک دوب ینامز نیا و دش لصتم LFB هب حبص 01:32:10 تعاس رد سامت نیا و درک رارقرب سامت 999 اب کوریب 10.2.6.10
 اجنآ رد یدایز دود و دندوب هدرک ناکم لقن الاب هقبط هب هک دنک یم راھظا وا سامت نیا رد .دندوب هداتفا ریگ 201 نامتراپآ رد
 لاح رد دود هک داد حیضوت و درک تبحص روتارپا اب زین وا و داد درانرب ززوم دنومیار هب ار نفلت کوریب سامت نیا رخاوا رد .دوب
 هک تفگ ناشیا هب و دندوب ناشیا فرط هب ندمآ لاح رد یناشن شتآ همدخ هک داد حیضوت ناشیا هب روتارپا .دوب ندش دراو
 تاجن هب یا هراشا نآ رد و تفرگ تروص رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق سامت نیا .دوب نامتخاس نییاپ یاھ تمسق رد شتآ
 245.دندرکن تبحص سیلپ اب یتکرب و کوریب یزوس شتآ نامز تدم یط رد .تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط زا

 یناک دیمح 10.2.6.11
 

 دیمح .دومن ناکم لقن 201 نامتراپآ هب و م-23 هقبط هب هک دوب یصاخشا زا یکی و درک یم یگدنز م-18 هقبط رد دیمح
 رگید صاخشا اب باوخ قاطا لخاد رد وا .درکن تبحص سیلپ اب و هدرکن رارقرب ینفلت سامت یزوس شتآ نامز تدم یط رد
 هک دنتفگ دمحا دیس و دیھاش م-18 هقبط ناگدنامزاب .داد تسد زا ار دوخ ناج اجنآ رد و دوب هداتفا ریگ نامتراپآ لخاد رد
 .دش یم درک یم یگنز دیمح هک ییاج و 154 نامتراپآ لماش نیا و دندیبوک م-18 هقبط یاھ نامتراپآ یاھرد یور رب اھنآ
 هب وا هک ارچ دشاب هدوب دیمح تسا نکمم نیا  s119,s120,s313,s314.دنک کرت ار اجنآ هک دنتفگ وا هب ناشیا و داد خساپ یدرم
 راکچ یزوس شتآ یط رد دیمح هک دروم نیا رد ات دشاب یمن دوجوم نیدھاش فرط زا یکردم .درک یم یگدنز ییاھنت
 دندوب عوقو لاح رد یتاقافتا هچ هکنیا دروم رد اروبد و اکیسج فرط زا هدش رارقرب 999 سامت یلو ،دھد حیضوت ار درک
 زا دسرب لوا رتپوکیلھ هکیا زا لبق دیاب دیمح ،دندش رارقرب اھ سامت نیا هک یتاعاس لیلد هب .دنک یم مھارف یتاحیضوت

 .دشاب هدوب هدرک ناکم لقن م-23 هقبط هب م-18 هقبط

 وکوت رودنماحم . نیدمحا وکوت ایامآ ،نیدمحا لامآ ،سیردیا انمآ 10.2.6.12
 

 نامتراپآ رد ایامآ ،ناشیا رتخد و وکوت رودنماحم لامآ رھوش ،درک یم تاقالم ار نیدمحا لامآ ،دوخ دنواشیوخ سیردیا انمآ
 هک دومن دیئات دمحا وموداف .دندرک ناکم لقن م-23 هقبط هب ایامآ و لامآ انمآ ،یزوس شتآ یطرد .دندوب م-19 هقبط رد 166

 رد  s287.دید ،دندش یم دنومیار و اروبد لماش هک یھورگ اب 201 نامتراپآ )لخاد رد ادعب و( جراخ رد ار ایامآ و انمآ ،لامآ وا
 و انمآ  .دش ادیپ م-23 هقبط ورھار رد ناشیا یایاقب هک ارچ ،دندرک کرت ار نامتراپآ و هدش ادج انمآ زا ایامآ و لامآ ینامز
 طابترا یرارقرب یارب ،هلاس هس ایامآ .دنتفرگن سامت یزوس شتآ نامز تدم یط رد رگید یسک و سناژروا تامدخ اب لامآ
 .دوب کچوک یلیخ زونھ سناژروا تامدخ اب

 م-19 هقبط ورھار رد ار وا نادنواشیوخ زا یکی و لامآ م-19 هقبط رد 163 نامتراپآ نکاس ،ننوکم نورم ،ناگدنامزاب زا یکی 10.2.6.13
  :دننک کرت ار نامتخاس دیاب اھنآ یزوس شتا رطاخ هب هک تفگ لامآ هب و دید
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 .)انمآ( دوب ورھار رد شنادنواشیوخ زا یکی اب هارمھ لامآ ،نم هیاسمھ ...میدمآ ورھار هب منارتخد و نم"
 اجنیا دیاب ام" ...متفگ لامآ هب نم "!تسا هداد خر یزوس شتآ" ،میتفگ و هدرک تبحص نامزمھ ام ود رھ
 هب شرتخد نتشادرب یارب وا مدرک رکف نم و دراد یرتخد وا .دیود دوخ نامتراپآ هب لامآ ".مینک کرت ار
 هقبط هب نتفر هب عورش منارتخد و نم ندرک لابند اب و دنام یقاب ورھار رد لامآ دنواشیوخ .تفر اجنآ
  دندش یم لیکشت رفن 10 دودح زا هک یھورگ اب هک میدوب هدماین نیئاپ ار یدایز یاھ هلپ ام .دومن نییاپ
 و مرتخد ود ،نم زا هک هورگ نیا "!دیدرگرب ،دیدرگرب" .دز داد نیئاپ زا یسک ...میدرک تاقالم ورھار رد
 نامتخاس یالاب تمسق تمس هب تکرح و اھ هلپ زا نتفر الاب هب عورش دش یم لیکشت لامآ دنواشیوخ
 داد قیرط زا هک ییاھ هیصوت هک متفرگ میمصت نم ...مدیسر مدوخ هقبط رد اھ هلپ یالاب هب نم .میدرک
 هب نتفر هب عورش منارتخد اب هارمھ و ،مورب نیئاپ هب و هتفرگ هدیدان ار دندوب هدش مھارف ورھار رد ندز
 ".دش یم رتظیلغ و رتظیلغ دود ،میدرک یم تکرح اھ هلپ نیئاپ تمس هب هک ینامز .مدرک اھ هلپ زا نیئاپ

S124,S325 

 224.دندرک کرت ار نامتخاس حبص 1:32 تعاس رد شنارتخد و نورم هک دنک یم دیئات هتسب رادم نیبرود

 یزوس شتا نامز تدم یط رد سناژروا تامدخ اب وا .دندوب م-19 هقبط رد 166 نامتراپآرد ایامآ و انمآ ،لامآ اب وکوت رودنماحم 10.2.6.14
 زا یکی رودناماحم هک دنک یم دیئات دمحا وموداف .دش ادج یا هلحرم رد انمآ و ایامآ ،لامآ زا وا .دندرکن رارقرب یسامت
 شتآ نارومام قیرط زا و هدش ادیپ م-10 هقبط ورھار رد ادعب ودناماحم ندب .دوبن دید م-23 هقبط رد وا هک یھورگ صاخشا
 دوجوم دھاوش یلو تسا هتفر نیئاپ هب روسناسآ قیرط زا الاب القبط زا وا هک تسا نکمم .دش هدرب نوریب هب یناشن
 جراخ رد وا .درک توف نامتخاس نیئاپ هب نتفر لاح رد رودنامحم هک دسر یم رظن هب  s202,s479,s682,s683.دنتسھ هناعطاقریغ
  .دش مالعا یفوتم نانتخاس زا

 هصالخ 10.2.6.15
 

 رد هک یدود لیلد هب ار راک نیا ،دنتفر 201 نامتراپآ هب و هدرک تکرح الاب تمس هب هک ییاھنآ هک دنھد یم ناشن دھاوش
 یم ریگ الاب تاقبطرد ار اھنآ و دش یم یشان ریز تاقبط زا شتآ هک دندوب هدیقع نیا هب و دنداد ماجنا دوب ندش دنلب لاح
 نفلت هرامش اب هدش طبض یاھ سامت دروم رد دوجوم کرادم .دنوش رود نآ زا هک دندوب روبجم اھنآ لیلد نیمھ هب ،تخادنا

 لیلد هب اجنآرد ،دندیسر م-23 هقبط هب اھنآ هک ینامز هک دھد یم ناشن دندوب 201 نامتراپآ رد هک یدارف فرط زا 999
 .دنداتفا ریگ دود و یزوس شتآ

 نکمم .)10.2.2.18 فارگاراپ( دننک یم نایب دندوب ورھار رد هک یدارفا نایم رد ار تشحو و یمگردرس هدیس و دیھاش 10.2.6.16
 هک ارچ ،دندش "هدنار" اجنآ هب دنتفر یم الاب تاقبط تمس هب دارفا زا یھورگ هکنیا لیلد هب دارفا زا یرامش هک تسا
 وموداف فرط زا هدش مھارف دھاوش قیرط زا عوضوم نیا .دندوب هدشن تفایرد راک نیا ماجنا مدع یارب ییاھ ییامنھار
 هلحو رد هک ننوکم نورم و )10.2.4.11فارگاراپ( دومن لابند ار دندادیم ماجنا نارگید هچنآ هنوگچ هکنیا دروم رد هک ،دمحا
 فارگاراپ( دورب نییاپ تمس هب هک تفرگ میمصت نآ زا سپ یلو دومن لابند ار دنتفر یم الاب تمس هب هک یصاخشا لوا

 .دوش یم تیامح )10.2.6.13

 یریگ هجتین 10.2.7

 و نادھاش .دندوب هدمآ م-23 هقبط هب 22 و 20 ،19 ،18 یاھ هقبط زا دندرک توف الاب تمس هب تکرح زا سپ هک یرفن 15 10.2.7.1
 و هتفر نیئاپ یاھ هقبط هب اھنآ زا یضعب هکنیا زا لبق مدرم هک دنھد یم ناشن 999 اب هدش طبض یاھ سامت کرادم
  :دندرک تکرح ریز لیالد یضعب ای یکی رطاخ هب مدرم .دندش عمج م-19 و م-18 تاقبط رد ،دنورب الاب هقبط هب نارگید

 

a. لیلد هب رواب نیا .درک یم یریگولج نانتخاس زا ندش جراخ و نیئاپ تمس هب اھنآ نتفر زا دود و شتا هک رواب نیا 
   :دوب ریز یاھروتکاف

 

i. ظیلغ دود اب ندش هجاوم یلو نیئاپ هب نتفر یارب شالت. 
 

ii. تاقبط هب دندوب هدرک یعس ناشدوخ هک ارچ دنورب الاب تاقبط هب هک دنتفگ یم نارگید هب هک نینکاس 
 .دنتشگ یم زاب الاب هقبط هب لیلد نیمھ هب و ،دنھد ماجنا ار راک نیا دندوب هتسناوتن و دنورب نیناپ

 

iii. الاب تمس هب لیلد نیمھ هب و دوب ندش دنلب لاح رد نامتخاس زا جراخ رد شتا هک عوضوم نیا ندید 
 .دنوش رود نآ زا ات دندرک تکرح
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iv. تفای یم شرتسگ نامتخاس لخاد رد دود هک عوضوم نیا ندید.  
 

b. فرط زا ،میقتسم ریغ ای و میقتسم روطب ،تاعالطا تفایرد LFB، یقاب دندوب هک ییاج رد دیاب هکنیا دروم رد 
  .دنوش رظتنم یناشن شتا نارومام قیرط زا تاجن یارب و دننامب

 

c. دندش هدرب نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب ،لقتسم روط هب یریگ میمصت رد یناوتان و ندوب نس مک لیلد هب 
 )دندرک لابند ار دندوب اھنآ اب هک یغلاب دارفا تامادقا الامتحا هک اکیسج الامتحا و ایامآ اب هطبار رد(

 یم ناشن دھاوش .دندرک یم تاقالم ار اجنآ ای و هدرک یگدنز هقبط نآ رد رفن هن ،دندرک توف م-23 هقبط رد هک یرفن 24 زا 10.2.7.2
 تکرح الاب تمس هب هک یناسک اب هارمھ هقبط نآ رد ،دنورب نییاپ یاھ هقبط هب هکنیا یاج هب ریز لیالد هب اھنآ هک دنھد
  :دندنام یقاب ،دندوب هدرک

 

a. لیلد هب نییاپ یاھ هقبط هب نتفر ناکما هک دنتفگ اھنآ هب و دندش قحلم م-23 هقبط رد اھنآ هب رگید نینکاس 
 .تشادن دوجو ،درک یم یریگولج اھنآ نتخیرگ زا هک دود و شتآ

 

b. سفنت لیلد هب تیعونمم( دنتشادن ظیلغ دود لیلد هب ار راک نیا ماجنا ییاناوت یلو دندرک نتفر نیئاپ هب یعس 
  .)دید ای و

 

c. فرط زا ،میقتسم ریغ ای و میقتسم روطب ،تاعالطا تفایرد LFB، یقاب دندوب هک ییاج رد دیاب هکنیا دروم رد 
 .دنوش رظتنم یناشن شتا نارومام قیرط زا تاجن یارب و دننامب

 

d. ماشھ( تخاس یم لکشم ار اھ هلپ قیرط زا دمآ و تفر هک یرامیب ای و نتفر هار رد تالکشم ،یکرحت فعض 
 .)میھاربا ایناح و اینار ،درانرب ززوم دنومیار ،نامحر

 

e. ایناح و احیتاف ،ایامآ( دنوب ناوج یلیخ تامادقا ماجنا / لقتسم یاھ یریگ میمصت ماجنا یارب(. 

 راک نیا ،دندرک تکرح الاب تافبط تمس هب هک ییاھنآ هک دھد یم ناشن سناژروا تامدخ اب سامت یرارقرب یاھ تعاس 10.2.7.3
 یمن اھنآ ،لیلد نیمھ هب .دنداد ماجنا دیسر اجنآ هب حبص 1:44 تعاس دودح رد هک رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق ار
 .دنشاب هدوب هدش قیوشت الاب هب نتفر یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب دنتسناوت

 نیا هدنھد ناشن هک سیلپ فرط زا هدش مھارف تارظن و تاراھظا ،رگید سناژوا تامدخ ای و سیلپ اب ینفلت یاھ سامت 10.2.7.4
 Grenfell یالاب یاھ تمسق هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج رد هک دوب هدش قیوشت م-23 هقبط رد یصخش هک دشاب عوضوم

Tower دنرادن دوجو ،دنک ادیپ تاجنرتپوکیلھ قیرط زا ات دورب. 

 رظن هب ،داد شرورپ دوخ نھذ رد ار دومن یم وا تاجن رد یعس رتپوکیلھ الامتحا هک دروم نیا رد یرواب اینار هک یلاح رد 10.2.7.5
 وا نھذ رد تسا هداتفا ریگ اجنآ رد هک دوب رواب نیا هب و هدرک ناکم لقن م-23 هقبط هب وا هکنیا زا سپ رواب نیا هک دسر یم
 دروم رد "نیغورد یدیما" اینار هب )دندرک یم تیور ار یرتپوکیلھ ارینم و اینار( رتپوکیلھ روضح هک عوضوم نیا .تفای شرورپ
 ار یرظن نینچ هدیس هک یتروص رد ار داقتعا نیا اینار ایآ هک عوضوم نیا .دوش هتفرگ هدیدان دیابن داد ار اوھ قیرط زا تاجن
   .تسین نشور یتسرد هب ریخ ای داد یم شرورپ دوخ نھذ رد دوب هدرکن نایب وا هب

 م 22 هقبط       10.3

 حالصا و میرام( دندرک ناکم لقن م-23 هقبط هب ناشیا زا رفن ود .دندوب م-22 هقبط رد رفن هدزناش یزوس شتآ زورب نامز رد 10.3.1
 زا هدنز اھنآ زا رفن ود طقف یلو ،دنتفر نییاپ اھ هلپ زا اھنآ زا رفن هس .دندنام یقاب م-22 هقبط رد اھنآ زا رفن 14 و )یروقلا

 یقاب م-22 هقبط رد هک یرفن هدزای یمامت  .دش ادیپ م-18 هقبط ورھار رد نوسید ینوتنآ ندب ؛دندش چراخ نامتخاس
 .دندرک توف 193 نامتراپآ رد مھ اب ،دنوب هدنام
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 / درک یم یگدنز نس مان 
 درک توف درک یم تاقالم

 م-18 هقبط ورھار 194 نامتراپآ 65 نوسید ینوتنآ
 193 نامتراپآ 191 نامتراپآ 60 رکوچ ایرریس

 193 نامتراپآ 193 نامتراپآ 33 رکوچ ایدان
 193 نامتراپآ 193 نامتراپآ 40 رکوچ مساب
 193 نامتراپآ 193 نامتراپآ 3 رکوچ بنیز
 193 نامتراپآ 193 نامتراپآ 13 رکوچ انریم
 193 نامتراپآ 193 نامتراپآ 11 رکوچ همطاف
 193 نامتراپآ 192 نامتراپآ 40 ریدک مشاھ
 193 نامتراپآ 192 نامتراپآ 35 لامج ارئون
 193 نامتراپآ 192 نامتراپآ 13  مشاھ ییھی
 193 نامتراپآ 192 نامتراپآ 12 مشاھ سودرف
 193 نامتراپآ 192 نامتراپآ 6 مشاھ بوقعی

 

 194 نامتراپآ      10.3.2

 جراخ رد یزوس شتآ زورب نامز رد یلراچ .دندوب یگدنز هب لوغشم 194 نامتراپآ رد یلراچ شرسپ و نوسید )ینوت( ینوتنآ 10.3.2.1
 سامت  یزوس شتآ یط رد یناشن شتآ سناژروا تامدخ اب ددعتم یاھراب 3:30 و 1:30 تاعاس نیب ینوت .دوب نامتخاس زا
 زا ینوت ،سامت نیا نامز تدم یمامت یط رد .دندشن لصو سیلپ هب اھ سامت نیا زا مادکچیھ 412و276-281و227-236.تفرگ
 هلحو رد .دوبن رسیم یناسآ هب تکرح وا یارب و دوب هلاس 67 هک تفگ وا .دنیایب وا تاجن یارب ات دناوخ یم یناشن شتآ
 سامت رد .دوب نما یلحم رد وا هک ارچ دیامن یریگولج دود دورو زا و دنامب یقاب نامتراپآ لخاد رد هک دش هیصوت وا هب ،لوا

 یمن هک دیوگ یم روتارپا هب ینوت .دزیرگب اجنآ زا ییاھنت هب تسا رداق وا ایآ هک دنک یم لاوس وا زا LFB روتارپا یدعب یاھ
 هداتفا ریگ وا و تسا مرگ یلیخ و کیرات یلیخ اجنا ،دنیبب ار یزییچ دود لخاد رد دناوت یمن ،دزیرگب اجنآ زا ییاھنت هب دناوت
 رد وا هک دیوگ یم ینوت ،حبص 3:27 تعاس دودح رد تنک تاجن و یزوس شتآ تامدخ اب هدش رارقرب سامت یط رد .تسا
 ینوت اھ سامت نامز رد  336و236.دوش یم عطق طابترا ،تسا هقبط مادک رد وا دوش صخشم هکنیا زا لبق یلو تسا ورھار
 .تسا هدشن یا هراشا چیھ اھرتپوکیلھ هب 999 نفلت هرامش اب وا هداوناخ یاضعا و

 صخش ناونعب ینوت مان هک دھد یم حیضوت وا ،دنک یم فیصوت ار ینوت یکرحت تالکشم نوسید ایلدروک ،ینوت رسمھ 10.3.2.2
 اھ هلپ زا هدافتسا و تشاذگ یم ریثات وا یاھاپ یور رب لکشم نیا و  تشاد یناوختسا لالتخا وا و دوب هدش تبث لولعم
 s339,s343.دوب لکشم وا یارب

 هب و تفرگ سامت حبص 1:22 تعاس رد وا اب هک ینامز ،یزوس شتآ یط رد ینوت اب لوا هلحو رد وا هک دیوگ یم الیدروک 10.3.2.3
 اجنآ رد هک تفگ ینوت یلو ،دنک کرت ار اجنا هک تفگ ینوت هب وا .درک تبحص ،دوب هداد خر یزوس شتآ هک داد عالطا وا
 هدرک تبحص نیا زا شیپ اھنا اب وا هک ییاجنآ زا ،دندمآ یم وا تاجن یارب )یناشن شتآ نامزاس( اھنآ هک ارچ دنام یم یقاب
 ارچ دوبن راک نیا هب رداق هک تفگ وا یلو ،دنک کرت ار نامتخاس هک تساوخ وا زا الیدروک ،نا زا سپ یسامت یط رد .دوب
 یلیلد هک دیوگ یم الیدروک .دونشب ار اھرتپوکیلھ یادص تسناوت یم هک تفگ الیدروک هب ینوت .دوب ظیلغ یلیخ دود هک
 سامت  s339,s343.دنکن کرت ار اجنآ هک دندوب هتفگ وا هب یناشن شتآ نارومام هک دوب نیا دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد ینوت هک
 یمک سناژروا تامدخ اب ینوت سامت نیلوا هکارچ دشاب تسردان دیاش 1:22 تعاس هک دنھد یم ناشن هدش تبث یاھ
 412.دش لصو LFB هب هک ،تسا هدوب حبص 1:30 تعاس دودح رد نآ زا سپ

 دنک نامتراپا کرت هب قیوشت ار شردپ درک یعس یفلا .درک تبحص یفلا شرسپ اب یزوس شتا نامز تدم یط رد ینوت 10.3.2.4
 اضاقت نیا ، ظیلغ دود لیلد هب نینچمھ و دنامب اجنآ رد هک دندوب هتفگ وا هب یناشن شتآ نارومام هکنیا لیلد هب ینوت یلو
 زا سپ نفلت قیرط زا ینوت اب هک م-5 هقبط ناگتفای تاجن زا یکی ،یلیھ نوراش همانراھظا رد عوضوم نیا  s340.درک در ار
 s345.تسا هدش دیئات ،درک تبحص دومن کرت ار نامتخاس هکنیا

 هصالخ 10.3.2.5
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 ثعاب هک دوخ یتکرح تالکشم لیلد هب ،دنامب اجنآ رد دندوب هتفگ وا هب یناشن شتا نارومام هک نیا لیلد هب نوسید ینوت
 درک یعس وا نایاپ رد .دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد ،ظیلغ دود لیلد هب نینچمھ و دنک کرت ار اجنا ییاھنت هب دناوتن دش یم
 لیلد هب ینوت هکنیارب ینبم یکردم .دمآ رد اپ زا دود مامشتسا لیلد هب یلو دنک کرت اھ هلپ قیرط زا ار نامتخاس هک
 دنک رواب وا هک دش ثعاب یبلطم ای و تسا ندمآ لاح ردرتپوکیلھ هک دوب هدش هتفگ وا هب هکنیا لیلد هب ای ،رتپوکیلھ روضح
 سیلپ اب وا هکنیا رب ینبم یکردم   .درادن دوجو ،دنام یقاب نامتراپآ رد دوب اجنآ هب ندمآ هار رد رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هک
  .تسین دوجوم زین تسا هدرک تبحص یزوس شتآ یط رد

 195 ،193 ،192 ،191 نامتراپآ      10.3.3

 ردام .دندرک یم یگدنز 193 هرامش نامتراپآ رد بنیز و امیطاف ،انریم اھنآ رتخد هس و ایدان شرسمھ ،رکوچ مساب یاقآ 10.3.3.1
 نامتراپآ رد دوخ هداوناخ اب یزوس شتآ نامز تدم یط رد یلو درک یم یگدنز 191 هرامش نامتراپآ رد رکوچ ایرریس ،ایدان

 زا جراخ رد یزوس شتآ زورب نامز رد  یلو درک یم یگدنز 191 نامتراپآ رد زین ،رکوچ نسوس ،ایرریس رگید رتخد .دوب 193
 .دوب نامتخاس

 رد .دندرک یم یگدنز 192 هرامش نامتراپآ رد بوقعی و سودرف ،ییحی اھنآ کدوک هس و لامج ارون وا رسمھ ،ریدک مشاھ 10.3.3.2
 زا اجنآ رد ار دوخ ناج رفن 11 رھ و دندرک ناکم لقن رکوچ هداوناخ دزن و 193 نامتراپآ هب اھنآ یگمھ حبص 3 تاعاس دودح
 .دنداد تسد

 قحلم اھرکوچ هب 193 نامتراپآ رد ،وئایل )ایدیل( ناوسھ نیچ و یل )یموئان( ناوی-ایچ ،195 نامتراپآ نینکاس زا رفن ود 10.3.3.3
 .دنتفای تاجن و هتفر نیئاپ هقبط هب ابقاعتم یلو دندش

 هچنآ .دش ماجنا یموئان و ایدان ،مساب ،ارون ،مشاھ قیرط زا 999 نفلت هرامش هب اھ سامت زا یرامش یزوس شتآ یط رد 10.3.3.4
 ینفلت یاھ سامت زا و تسویپ عوقو هب م-22 هقبط رد هک تسا یثداوح عوقو ینامز بیترت دوش یم رکذ ریز تمسق رد
 .دوش یمن هدینش رتپوکیلھ یادص هدش طبض یاھ سامت نیا یط رد .تسا هدش سابتقا نیدھاش یھاوگ و هدش طبض

 LFB هب 195 نامتراپآ رد یموئان قیرط زا سامت - حبص 01:21:23 10.3.3.5

 هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب حبص 01:21:23 تعاس رد ،دومن مامشتسا ار شتآ یوب هک ینامز ،یموئان
LFB هاگن هتسب ار اھرجنپ و اھرد و هدنام لخاد رد دیاب وا ،دوب مراھچ هقبط رد شتآ هک تفگ یموئان هب روتارپا .دش لصو 

 هب و دینش ار اھ هیاسمھ یادص یموئان نآ زا سپ 337".دوب دیھاوخ نما اجنآ رد امش " ،تفگ نینچمھ روتارپا .تشاد یم
 نامتراپآ زا ،یراوقلا میرام لماش هک ،دید هقبط نامھ رد ار یدایز صاخشا وا .دھد عالطا شتآ دروم رد اھنآ هب ات تفر ورھار

 یلو دش یم بوخ زیچ همھ و دوب مراھچ هقبط رد شتآ هک تفگ اھنآ هب یموئان .دندش یم 192 نامتراپآ زا ارون و 196
 تاعالطا اب هک ارچ درک هکوش ار یموئان ربخ نیا .دندرک یم کرت ار اجنآ دیاب اھنآ و دوب اھنآ هناخزپشآ رد شتآ هک تفگ میرام
 دوخ لزنم هب وا یلو داد عالطا یزوس شتآ دروم رد نوسید ینوت هب نینچمھ وا .تشاد ضقانت LFB فرط زا هدش مھارف
 هب اھ هلپ زا و هدرک یروآ عمج ار ءایشا یضعب لیلد نیمھ هب و دننک کرت ار اجنا ات دنتفرگ میمصت ایدیل و یموئان .تشگزاب
 الاب هقبط هب دیابن هک تسناد یم یموئان .دندرک دروخرب دندمآ یم الاب فرط هب هک یصاخشا اب اھنآ ورھار رد .دنتفر نیئاپ
 دنھد یم ماجنا ار راک نیا نارگید دید هک ینامز یلو دوبن نکمم ماب هب یسرتسد و دوبن نتفر یارب ییاج هک ارچ تفر یم
 و یموئان لیلد نیمھ هب ،درک توعد دوخ لزنم هب ار اھنآ و هدما نوریب رکوچ ایدان .دش کش راچد دنک راکچ هکنیا دروم رد
 روشک رد اھ نامتخاس هک دروم نیا رد هک عوضوم نیا هب یموئان .دندش قحلم 193 نامتراپآ رد رکوچ هداوناخ هب ایدیل
 لوا هلحو رد عوضوم نیا و ،دومن هراشا ،تسا هاگآ ،دوش یم یریگولج شتآ شرتسگ زا هک دنا هدش هتخاس نانچ ایناتیرب
 ای و ورھار ر ،اجک رد رطخ هکنیا زا ایدیل و وا ،هوالعب  .دنک ادیپ دامتعا نامتخاس لخاد رد ندنام یقاب یارب هک دش ثعاب

   s76,s346.دندوب هاگآ ان ،دوب نامتخاس زا جراخ

  LFB هب 193 نامتراپآ رد یموئان قیرط زا سامت - حبص 01:30:37 10.3.3.6

 لاوس وا .دھد عالطا تشاد دوجو م-22 هقبط رد یرتشیب شتآ هک دروم نیا رد ات تفرگ سامت LFB اب رگید یراب یموئان
 وا هیاسمھ هک دیوگ یم یموئان .دوب م-4 هقبط رد شتآ هک داد عالطا وا هب روتارپا و دوب هقبط مادک رد یزوس شتا هک درک
 هک دنک یم دیئات روتارپا .دنشاب یم ناش هیاسمھ هناخ رد الاح )ایدیل و وا( اھنآ و تسا م-22 هقبط رد شتآ نالا هک تفگ
 هک دیوگ یم روتارپا و دننامب یقاب نامتراپآ لخاد رد دیاب اھنآ ایآ هک دسرپ یم یموئان .دنتسھ اجنا یناشن شتا نارومام
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 داد دھاوخ عالطا یناشن شتآ نارومام هب هک دھد یم نانیمطا وا هب یلو ،دیامنب یداھنشیپ دروم نیا رد تسین رداق وا
   ،دیوگ یم یموئان  338.دنتسھ م-22 هقبط رد اھنا هک

 هب عورشوا ،دومن دوخ ناتسود و هداوناخ زا ینفلت یاھ سامت تفایرد هب عورش )رکوچ ایدان( ردام "
 ،دنزیرگب اجنآ زا دیاب اھنآ هک دنتفگ یم وا هب درک یم تبحص اھنا اب وا هک یناسک هک ارچ درک یگدز تشحو
 تیعضو نیا ...منیک راکچ دیاب میتسناد یمن و میتسناد یمن زیچ چیھ ام .دننک کرت ار نامتخاس دیاب اھنآ

 S76 ".دیماجنا لوط هب تعاس کی دودح

 999 هب 192 نامتراپآ رد ریدک مشاھ فرط زا ینفلت سامت حبص 01:34:08 10.3.3.7
 

 وا .دوب هداتفا ریگ م-22 هقبط رد 192 هرامش نامتراپآ رد هک تفگ اھنآ هب و دش لصو LFB هب و تفرگ سامت 999 اب مشاھ
 زا دندوبن رداق دش یم دراو دود ورھار زا و دوب هدش رپ دود زا ورھار هکنیا لیلد هب هک ارچ دننک راکچ هک دسرپ یم روتارپا زا
 الامتحا( تسا مجنپ هقبط رد شتآ هک تسا نیا دیآ یم الاب تمس هب دود هک یلیلد دیوگ یم روتارپا .دنورب نیئاپ اھ هلپ
 دودسم ار دود قیرط نیا زا و هتسب ار اھ هرجنپ و اھرد هک دیوگ یم مشاھ هبو )تسا هدش هجوتم نینچ اھابتشاروتارپا
 رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق سامت نیا .دندوب اھنآ شیپ نتفر لاح رد نامز نامھ رد صاخشا هک دیوگ یم روتارپا .دننک
 340و339و158.تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب یا هراشا نآ رد و تفرگ تروص

 تسا هدرک تبحص وئاش تنگ اب میشاھ -حبص 1:43 تعاس دودح 10.3.3.8

 .درک تبحص وا اب حبص 1:43 تعاس رد و هدرک نفلت مشاھ هب م-18 هقبط رد 153 نامتراپآ نانکاس زا یکی ،وئاش تنگ
 کرت ار نامتراپآ و هدنام رظتنم هک دنا هتفگ وا هب اھنآ و تسا هدرک تبحص سناژروا تامدخ اب وا هک تفگ تنگ هب مشاھ
 s348.داد دنھاوخ تاجن ار اھنآ سناژروا تامدخ و دھد ماجنا ار راک نامھ هک تفگ تنگ هب وا .دنکن

 NPAS ندیسر - حبص 1:44 تعاس دودح 10.3.3.9

   .دیسر Grenfell Tower یکیدزن هب NPAS رتپوکیلھ نیلوا

 193 نامتراپآ رد 999 هب رکوچ ایدان ینفلت سامت -حبص 01:40:46 10.3.3.10

 تاجن و یناشن شتآ تامدخ هب ،تشاد دوجو سامت یرارقرب رد یریخات هکنیا لیلد هب و هتفرگ سامت 999 اب رکوچ ایدان
 م-22 هقبط رد اھنا و دوب هداد خر Grenfell Tower رد یزوس شتآ هک داد حیضوت BT روتارپا هب ایدان .دش لصتم سکسا
 تبحص تسا رضاح لحم رد هک یصخش اب ایدان ،دنک لصتم LFB هب ار سامت BT روتارپا هک دوب رظتنم وا هک ینامز .دندوب
 یتدم زا سپ یلو دھد لاقتنا LFB هب ار سامت نیا هک دنک یم یعس BT روتارپا ".میور یمن اج چیھ ام" دیوگ یم و هدرک
 یم حیضوت ایدان ،دھد یم خساپ Essex FRS روتارپا هک ینامز .دھد یم لاقتنا Essex FRS هب ار سامت روتارپا ندز گنز
 رضاح لحم رد یناشن شتآ هک دیوگ یم وا هب و هدرک تشاددای ار سردآ روتارپا .تسا هدش رپ دود زا هناخ لخاد هک دھد
 هدش طبض سامت نیا رد .دوش یمن مھارف FRS روتارپا فرط زا صاخ یا هیصوت .دسر یم مامتا هب سامت نیا و تسا
 342و341و167.تسا هدشن رتپوکیلھ هب یا هراشا

 999 هب 192 نامتراپآ رد ریدک مشاھ فرط زا ینفلت سامت حبص 02:03:34 10.3.3.11
 

 دندوب هداتفا ریگ 192 نامتراپآ رد اھنآ هک داد عالطا  وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب میشاھ
 .تسین اجنآ کرت هب رداق ورھار رد دود لیلد هب هک دیوگ یم وا .دنیبب دش یم کیدزن اھنآ هب هک ار شتآ تسناوت یم وا و
 ینامز اھنآ هب وا و دنتسھ اجنآ رد یناشن شتا نارومام هک دیوگ یم و هدرک دودسم ار دود هک دنک یم هیصوت وا هب روتارپا
 .تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا هدش طبض سامت نیا رد .داد دھاوخ عالطا دندیسر اجنآ هب یناشن شتا نارومام هک

 291و290و159

 999 هب 192 نامتراپآ رد لامج ارون و ریدک مشاھ فرط زا ینفلت سامت حبص 02:09:46 10.3.3.12
 

 سامت نیلوا هک دیسر یم رظن هب .دش لصو LFB هب نآ و دش ماجنا 999 نفلت هرامش هب لامج ارون نفلت قیرط زا یسامت
 رد شتا روضح دروم رد اھنآ .دومن تبحص سامت نامز تدم یط رد ادعب لامج ارون یلو ،دش رارقربریدک میشاھ قیرط زا
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 .دندنبب ار رد و هتفر رگید یقاتا هب ات دش هیصوت اھنآ هب .دنداد عالطا LFB  هب م-22 هقبط رد 192 هرامش نامتراپآ هناخزپشآ
 فارطا و هتفر رگید یقاطا هب هک دنک یم هیصوت اھنآ هب ،دننک یم یگدیسر مراھچ هقبط رد شتآ هب اھنا هک دیوگ یم روتارپا
 نامتراپآ لخاد هب شتآ رگا یلو ،دننامب یقاب دوخ یاھ نامتراپآ رد هک دننک یم هیصوت نارگید هب اھنآ و دننک دودسم ار رد
 طبض سامت نیا رد .دوب دھاوخ اھنآ هدھع هب یریگ میمصت نیا و ،دنوش جراخ اجنآ زا هک دشاب زاین تسا نکمم ،دش دراو

 289و288و160.تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا هدش

 999 هب 192 نامتراپآ رد لامج ارون فرط زا ینفلت سامت حبص 02:18:03 10.3.3.13
 

 ار یلقب نامتراپآ هب نتفر هب زاین اھنآ زا رفن جنپ هک تفگ وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب ارون
 هب ،دشاب رتمک دود هک دنورب ییاج هب دیاب اھنآ هک دنک یم هیصوت روتارپا .دوب نتخوس لاح رد اھنا نامتراپآ هکارچ دنراد
 نامتراپآ رد رکوچ مساب و رکوچ ایدان( مساب و ایدان یاھمان هک یلاح رد هیاسمھ رد ندیبوک یادص .رگید ینامتراپآ ای و ورھار

 ندش لخاد لاح رد یناشن شتا نارومام هک دیوگ یم روتارپا .دوش یم هدنیش هنحص تشپ رد دوش یم هدز ادص )193
 هراشا رتپوکیلھ هب سامت نیا رد .دنورب اجنآ هب اھنآ هب کمک یارب تقو عرسا رد هک دننک یم یعس و دنتسھ نامتخاس هب
 293و292و161.تسا هدشن

 999 هب 192 نامتراپآ رد لامج ارون فرط زا ینفلت سامت حبص 02:33:01 10.3.3.14
 

 اھنا و دوب هتفای شرتسگ ییاریذپ قاطا هب شتآ هک تفگ وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب ارون
 یم تروشم دوخ راکمھ اب روتارپا .دندوب اجنآ رد کدوک هس و غلاب صخش ود ،دوب ظیلغ دود هک ارچ دندوبن اجنآ کرت هب رداق
 دنک یم لاوس روتارپا .دننک کرت ار اجنآ هک دننک یم هیصوت مدرم هب اھنآ رضاح لاح رد هک دیوگ یم وا هب شراکمھ ،دنک
 هب نآ زا سپ روتارپا .دنورب نیئاپ تمس هب هک دنک یم دیئات وا راکمھ و دنورب نیئاپ تمس هب ای و الاب تمس هب دیاب ایآ هک
 هب و هدناشوپ سیخ یاھ هلوح اب ار ناشدوخ دیاب ،تسا اھنا نامتراپآ لخاد رد شتآ هکنیا لیلد هب هک دنک یم هیصوت ارون

 هجوتم ار هیصوت هک دنک یم دیئات ارون .دننک تاقالم ار اھنآ هک درک دنھاوخ یعس یناشن شتآ همدخ و دنورب نیئاپ فرط
 295و294و163.تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا اجنیا رد .تسا هدش

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ ایدان ینفلت سامت -حبص 02:36:39 10.3.3.15

 اھنآ و تسا ندش دراو لاح رد یدایز دود هک دیوگ یم وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب ارون
  ،دیوگ یم ایدان .دنتسھ 193 نامتراپآ رد اھنآ اب اھ هیاسمھ .دننک دودسم ارنآ هک دنا هدرک یعس

 "؟دنربب ار ام دنناوت یم اھرتپوکیلھ ایآ ،افطل "

 دیئات ایدان .دنتسھ نامتراپآ لخاد رد رفن دنچ هک دنک یم لاوس یلو دھد یمن خساپ رتپوکیلھ دروم رد لاوس هب روتارپا
 ایدان هب روتارپا .تسا هقبط مادک رد شتآ هک دنک یم لاوس و دنتسھ اجنآ رد کدوک هس و غلاب صخش شش هک دنک یم
 اجنامھ رد دیاب اھنا ،دنیایب اھنا کمک هب نکمم هلحو نیلوا رد دننک یم یعس یناشن شتآ نارومام هک دھد یم نانیمطا
 هدینش هنحص تشپ رد یدرم یادص .دنیریگب سامت اھنآ اب تسا دورو لاح رد شتآ هک یتروص رد و دننامب مھ اب ،دننامب
 هک روظنم نیا هب وا هک تسا نکمم .دنتسین صخشم نانخس نیا یلو ،دیوگ یم یزیچ رتپوکیلھ دروم رد هک دوش یم
 ار رتپوکیلھ" دشاب هتفگ ار نآ ریظن یتاملک ای و لیبق نیا زا یزیچ تسا نکمم و دنک یم تبحص دونشب ار وا یادص روتارپا
 297و296و168.دیسر دھاوخ اھنا هب کمک ،دسرب مامتا هب سامت هکنیا زا لبق هک دنک یم رارکت روتارپا ."دیتسرفب

 192 نامتراپآ رد 999 اب ینفلت سامت -حبص 02:31:22 10.3.3.16
 

 2:38:20 تعاس رد MPSروتارپا .دش عطق ،دوش لصو هکنیا زا لبق یلو دش رارقرب ارون نفلت قیرط زا 999 اب سامت نیا
 شتآ تامدخ هب هک تفگ وا ،داد خساپ نآ هب دوب کدوک الامتحا هک ،ثنوم یصخش و تفرگ سامت هرامش نیا اب حبص
 ود و کدوک هس ،دندوب 192 نامتراپآ رد اھنآ ،دندوب نتخوس لاح رد اھ هلپ زا یمین زا شیب هک ارچ دنتشاد زاین یناشن

 هک ،یرگید ثنوم صخش ".دیایب هرجنپ زا هک یزیچ رھ ،رتپوگیلھ" تفگ وا .دوب نتخوس لاح رد باوخ قاطا و غلاب صخش
 :و تساجنیا شتآ ،دیوگ یم و ،هدمآ طخ یور ،دوب ارون الامتحا

 
 اب ،دینک کمک هرجنپ زا ام هب افطل ،تسا گرزب ام هرجنپ ،میتسھ نتخوس لاح رد ،میتسھ رفن جنپ ام"
  ".رتپوکیلھ
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 یناشن شتا نارومام هک دیوگ یم یلو دھد یمن خساپ رتپوکیلھ قیرط زا تاجن ای و هرجنپ دروم رد تساوخرد هب روتارپا
 ات تفرگ سامت LFB روتارپا اب نا زا سپ MPS روتارپا  298و162.دھد یم همتاخ سامت هب هدنریگ سامت صخش  .دنتسھ اجنآ
 .دھدب اھنآ هب ار دنا هداتفا ریگ رفن جنپ هک تاعالطا نیا

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ مساب ینفلت سامت -حبص 02:42:11 10.3.3.17

 رد شتآ و دندوب م-22 هقبط رد 193 نامتراپآ رد اھنآ هک تفگ روتارپا هب وا و دش لصتم LFB هب 999 اب مساب ینفلت سامت
 اھنا جورخ یارب یھار ایآ هک دنک یم لاوس وا زا روتارپا .دمآ یم اھنا نامتراپا هب هقیقد کی هلصاف رد و ،دوب یلغب نامتراپآ
   ،دیوگ یم مساب و دراد دوجو

 "تسھ دود یلیخ )صخشمان( تسین نتفر یارب ییاج ،اچک هب جورخ"

  ،دیوگ یم دعب و دنتسھ نامتراپآ رد رفن تشھ هک دنک یم دیئات مساب

 جراخ میناوت یم ام ،دیتسرفب تمس کی زا ار رتپوکیلھ امش رگا "؟منکب یلاوس امش زا مناوت یم ایآ"
 ".نامتخاس رانک زا )صخشمان(میوش

  ،دھد یم خساپ ادعب روتارپا

  ".مفساتم ،میرادن رتپوکیلھ ام مفساتم"

 رداق اھنا و تسا اج همھ رد دود هک دھد یم حیضوت مساب .دراد دوجو دود ورھار لخاد رد رگا هک دنک یم لاوس ادعب روتارپا
 رد دیاب وا و ،دنوش جراخ دیاب اھنآ ،دوش میخو یلیخ تیعضو رگا هک دنک یم هیصوت روتارپا .دنوش جراخ اجنآ زا هک دنتسین
 300و299و169.دبای یم همتاخ ینفلت سامت .دریگب میمصت ریخ ای دننک کرت ار اجنآ هک دروم نیا

  999 هب 192 نامتراپآ رد لامج ارون فرط زا ینفلت سامت حبص 02:43:35 10.3.3.18
 

 رد و دندوب هداتفا ریگ 192 هرامش نامتراپآ رد اھنآ زا رفن جنپ هک تفگ اھنآ هب و دش لصو LFB هب و تفرگ سامت 999 اب ارون
 هب رداق اھنآ هک تفگ ارون .دنوش جراخ اجنآ زا نما روط هب دنتسناوت یم اھنآ ایآ هک درک لاوس اھنآ زا روتارپا .دندوب ندرم لاح
 زا یکی اب روتارپا .دندوب هداتفا ریگ باوخ قاطا رد اھنآ ،دریمب دوب کیدزن و دنک زاب ار رد هک درک یعس وا ،دندوبن راک نیا

 ،دیوگ یم ارون تسا راک نیا ماجنا هب لوغشم هک ینامز و دنک یم تروشم شناراکمھ
 

 "؟دیتسرفب رتپوکیلھ ام یارب دیناوت یمن ارچ ؟میریم یم میراد ام ،دیتسھ هج رظتنم"
 

 رداق اھنآ هک دیوگ یم ارون .دنوش جراخ اجنآ زا دیاب اھنآ هک دیوگ یم ارون هب و ددرگ یم زاب هدش ماجنا سامت هب ادعب روتارپا
 لصو طخ هب مشاھ .دنوش جراخ اجنآ زا ناشدوخ دننک یعس دیاب اھنآ هک دنک یم رارصا روتارپا و دنتسین ندش جراخ هب
 دوب کیدزن و درک نامتراپآ کرت هب یعس وا هک دیوگ یم مشاھ .دنک یم لابند وا یارب ار تحیصن نامھ روتارپا و دوش یم
 یلح هار ایآ هک دنک یم لاوس مشاھ .دنوش جراخ اجنآ زا دنتسین رداق دود رطاخب هک دنک یم دیکات هرابود وا ،دورب شوھ زا
 همتاخ ینفلت سامت و "یکوا" دیوگ یم مشاھ .دننک شالت راک نیا ماجنا یارب اھنآ هک دنک یم رارصا روتارپا و دراد دوجو
 302و301و164.دبای یم

 LFB هب 193 نامتراپآ رد یموئان قیرط زا سامت - حبص 02:51:08 10.3.3.19
 

 نامتراپآ رد هک دنک یم دیئات وا .دش لصو LFB هب سامت نیا  02:51:08 تعاس رد و تفرگ سامت 999 هرامش اب یموئان
 هدرتسگ نامتخاس یمامت رد شتا هک تفگ یموئان .ریخ ای و دنورب نییاپ هقبط هب ایآ هک دسرپ یم اھنآ زا و تسا 193

 اھنآ یلو ،دوبن دننک راکچ هکنیا دروم رد هیصوت یروآ مھارف هب رداق وا هک تفگ روتارپا .دوب هدش رپ دود زا نوریب و دوب هدش
 میمصت ،دنوش جراخ نامتخاس زا هک دننک یعس ایو ،دننک یریگولج دود دورو زا و هدنام قاطا لخاد رد :دنتشاد هنیزگ ود
 هب و دندوب اجنآ رفن هد هک تفگ یموئان .دشاب یم اھنا هدھع هب دوب رت نما اھ هنیزگ نیا زا کیمادک هکنیا دروم رد یریگ
 هک یرگید صاخشا هب ندز دایرف اب یموئان .دننک راک هچ دنتسناد یمن اھنآ ،دندوبن نیئاپ هقبط هب نتفر هب رداق دود لیلد
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 تسا نکمم( دنز یم رد یصخش هک دیوگ یم نینچمھ وا .دندنبب ار رد و هدنام لخاد رد هک دیوگ یم دنراد روضح اجنآ رد
 و هلوح اب ار دوخ هک دنک یم هیصوت روتارپا .دننک راکچ دیاب هک دسرپ یم روتارپا زا اررکم یموئان .)دنشاب هدوب مشاھ و ارون
 .دننک یگدیسر همھ هب هک دوب راوشد یناشن شتآ نارومام یارب هکارچ دننک اجنآ ندرک کرت هب یعس و هدناشوپ سیخ وتپ
 رد  303.دوش یم عطق سامت و دیوگ یمن یزیچ رگید یموئان .تسا هنیزگ نیرتھب نیا هک دنک یم دیکات هراب ود روتارپا
 لاح رد اھنآ و دننک کرت ار اجنآ دنتشاد زاین اھنآ یگمھ هک تفگ رکوچ ایدان هک دھد یم حیضوت یموئان ،دوخ همانراھظا

 یاھ هیصوت هک ارچ ،دندوبن نئمطم دنیریگب یمیمصت هچ هکنیا دروم رد ایدیل و وا یلو ،دندوب نامتراپآ کرت یارب ندش رضاح
 رکوچ هداوناخ .دنشاب بظاوم دوب نوریب رد هک یدودزا و دننامب یقاب دوخ نامتراپآ رد هک تساوخ یم اھنآ زا هدش مھارف

 لیلد نیمھ هب و دنرذگب ظیلغ دود نایم زا دنتسناوت یمن دندرک زاب ار رد هک ینامز یلو دندرک نامتراپآ کرت هب یعس
 ،دندرک ار نامتراپآ کرت هب یعس راب ود لقادح رکوچ هداوناخ هک دروآ یم دای هب نینچمھ ایدیل .دننک کرت ار اجنآ دنتسناوتن
  s347,144.دنتشگزاب اجنآ هب هیناث دنچ نامز تدم زا دعب یلو

 999 هب 192 نامتراپآ رد لامج ارون فرط زا ینفلت سامت حبص 02:53:06 10.3.3.20
 

 روتارپا .دوش جراخ اجنآ زا تسناوت یمن هک تفگ روتارپا هب وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب ارون
 سامت هکنیا زا لبق ارون .دننک کرت ار اجنآ تعرس هب و هدناشوپ سیخ هلوح اب ار ناشدوخ هک دنک یم قیوشت ار وا اررکم
 هدشن هراشا رتپوکیلھ هب سامت نیا رد .دھد یمن خساپ روتارپا هب و دنک یم تبحص قاطا رد نارگید اب دسر هب مامتا هب
 305و304و165.تسا

 193 نامتراپآ رد 999 اب یموئان و ایدان ینفلت سامت -حبص 02:55:39 10.3.3.21

 ییادص لوا هلحرم رد سامت یرارقرب نامز رد .دش لصو LFB روتارپا هب رکوچ ایدان نفلت قیرط زا 999 هرامش هب سامت نیا
 رظن هب هک دوش یم هدینش ندز دایرف یادص هظحل دنچ زا دعب .دوش یمن هدینش تسا هتفرگ سامت هک یصخش فرط زا
 یموئان هک دسر یم رظن هب ،دیآ یم  طخ یور هب رگید ینز .دنتسین نشور وا نانخس و ،دشاب ایدان یادص هک دیآ یم
   ،دیوگ یم یموئان .دش قحلم اھرکوچ هب 195 نامتراپآ رد هک ،دشاب

 نشور ام غارچ ،تسا نشور ام غارچ .دیتسرفب رتپوکیلھ م-22 هقبط هب افطل .دیتسرفب رتپوکیلھ افطل"
 ".تسا اج همھ رد شتآ هک ارچ دیتسرفب ارنآ افطل .تسا

 هکارچ دنتسین رگیدمھ ندید هب رداق اھنآ هک دیوگ یم یموئان و دنناشوپب هلوح اب ار ناشدوخ دیاب اھنآ هک دیوگ یم روتارپا
 هلپ هار زا دننک یعس دیاب اھنآ هک دیوگ یم روتارپا .دوش لاسرا رتپوکیلھ هک دنک یم تساوخرد و تسا ظیلغ یلیخ دود
 همھ هب شتآ هک ارچ ،درم دنھاوخ اجنآ رد اھنآ و دنا هدرک راک نیا ماجنا هب مادقا اھنآ هک دیوگ یم یموئان .دنوش جراخ اھ
 ار نیا یموئان .دشاب یم نیئاپ هب یاھ هلپ زا نتفر تاجن هار اھنت هک دھد یم حیضوت حوضو هب روتارپا  .تسا هدیسر اج
 یا هلوح وا هک تسا هتشاد راھظا نینچمھ دوخ همانراھظا رد یموئان  170,306,307.دوش یم عطق سامت و دوش یم هجوتم

  s76,s346.درکن نآ هب یھجوت چیھ رتپوکیلھ یلو ،داد ناکت نوریب هب هرجنپ زا ار گنر دیفس

 و 193 نامتراپآ هب اھنآ ناکدوک و مشاھ ،وا ،تفرگ سامت حبص 02:53:06 تعاس رد 999 اب ارون هکنیا زا سپ ینامز تدم 10.3.3.22
 هب یموئان .دناسر یم رفن 13 هب ار دندوب 193 نامتراپآ رد هک یدارفا لک عمج هک دنور یم الیل و یموئان ،رکوچ هداوناخ دزن
 دنتشاد زاین اھنآ هک داد حیضوت یموئان یلو درک یم تبحص دنک اعد هک تساوخ یم یموئان زا هک ،ارون اب هکروآ یم دای
    ،دومن راھظا نینچ و دنھد ماجنا یراک

 
 ناکت ار شرس و تفگ یم یزیچ یلو ،درک یمن تبحص یسیلگنا وا .مینکب یراک دیاب هک متفگ وا هب نم"
 S76 ".دوبن ماجنا هب لباق یزیچ هچنانچ داد یم

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ مساب ینفلت سامت -حبص 03:01:47 10.3.3.23

 :دریگ یم تروص روتارپا اب ریز یوگتفگ .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب مساب

 مساب
 ...میندرم لاح رد ام ،میتسھ م-22 هقبط رد ام ،دیتسرفب ار رتپوکیلھ"
 "!میریم یم میراد ام ،افطل رتپوکیلھ
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 "؟م-22 هقبط" روتارپا

 ".میریم یم ،میندرم لاج رد ام ،دیسرفب رتپوکیلھ افطل ،هلب" مساب

 "؟دینامتراپآ لخاد رد مھ زونھ ،نک شوگ ،نک شوگ" روتارپا

 "!مینک کرت ار اجنیا میتسین رداق ،هلب" مساب

 "؟دیتسھ نامتراپآ مادک رد ،م-22 هقبط ،هدب شوگ نم هب یکوا" روتارپا

 ”193“ مساب

 "؟تساجنآ رد شتا ایآ ،یکوا .193“ روتارپا

 )ندینش لباق ریغ تاملک( "!رفن 20 ،دنتسھ نامتراپآ رد رفن 20" مساب

 روتارپا
 رد دیناوت یمن رگا ،میھد تاجن رتپوکیلھ اب ار امش میناوت یمن ام ،هدب شوگ"
 نامتخاس زا هک دینک یعس و دنیک کرت ار اجنآ دیاب ،دینامب یقاب نامتراپآ لخاد
 ".دیوش جراخ

 نوریب میناوت یمن ام ،دود زا رپاھ هلپ ،مینک کرت ار نامتراپآ میناوت یمن ام" مساب
 ".مییایب

 ".ورھار رد ،تسین شتآ ،تسا دود نیا .تسا دود نیا ،هدب شوگ" روتارپا

 ".میرب هار میناوت یمن ام ،میرب هار میناوتیمن ام یلو هلب" مساب
 

 نیئاپ فرط هب راوید یکیدزن زا اجنآ زا و دورب ورھار هب و هدناشوپ ار دوخ هک دنک یم هیصوت وا هب و دھد یم همادا روتارپا
 یم مامتا هب هقیقد ود دودح نامز تدم زا سپ سامت نیا و دھد یمن خساپ رگید مساب .تسا کیرات رگا یتح ،دورب
 309و308و171.دسر

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ مساب ینفلت سامت -حبص 03:04:24 10.3.3.24

 ،جورخ یارب وا سناش اھنت هک دھد یم حیضوت روتارپا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب مساب
 ماجنا هب رداق دود لیلد هب هک دھد یم خساپ مساب .دشاب یم اھ هلپ زا نتفر نیئاپ و سیخ هلوح و سابل اب دوخ ندناشوپ
 اھ هلپ هب نتفر یارب ار مساب و دھد یم همادا روتارپا .تسا کانرطخ راک نیا و دنتسین ندید هب رداق اھنآ ،دنتسین راک نیا
 مساب .تسا هار اھنت نیا هک دیوگ یم وا ،دورب نیئاپ قیرط نیا زا و دنک سح ار اھراوید هک دیوگ یم وا هب ،دنکیم قیوشت
 یم داھنشیپ نینچ هک "تسا دود مامت ،اھ هلپ نیئاپ زا ،تسا دود نامتخاس یمامت یلو" دنک یم نایب ار دوخ رظن زین
 311و310و172.تفر یم الاب هب نیئاپ زا دود هک دنک

  LFB هب 193 نامتراپآ رد یموئان قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 03:06:58 10.3.3.25

 همانراھظا رد  352-354و312.دننک کرت ار نامتخاس ناشدوخ دیاب هک دش هیصوت یموئان هب LFB اب دوخ سامت نیرخآ یط رد
 دننک کرت ار اجنآ دیاب هک دننک یم تقفاوم ایدیل و وا .دوب جرم و جرھ رد ردقچ تیعضو هک دنک یم فیصوت یموئان ،دوخ
 یموئان .دننک کرت ار اجنآ دنتسناوت یمن اھنآ و دوب دایز دود هک تفگ اھ هیاسمھ زا یکی یلو ،دوب دب یلیخ دود هکارچ
  ،دروآ یم دای هب وا ،دوب دھاوخن اھنآ تاجن هب رداق نآ هک تفرگ میمصت یلو ،دوب هدید ار یرتپوکیلھ

 
 رتپوکیلھ هب نم یلو ،دیایب ام تاجن یارب دناوت یم رتپوکیلھ هک دنتفگ یم و هدز دایرف اھنآ"
 اھنآ رگا .دنوش یکیدزن نامتخاس هب دنتسناوت یمن الامتحا اھنآ هک مدش هجوتم و ،مدرک هاگن
 ".دنداد یم ماجنا البق ار راک نیا ،دندوب راک نیا ماجنا هب رداق

 
 ماجنا ار راک نیا هک دنتفرگ میمصت اھنا و میدرک یم کرت ار اجنآ دیاب ام هک متفگ رخآ رد نم "
 هک دشاب هدوب نیا نآ لیلد دیاب ،دندش میلست رخا رد اھنآ ایآ هک متسین نئمطم نم " .دنھدن
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 کیدزن یزوس شتآ ثداوح رد هب ار دوخ هک دنتسناوت یمن یتح و دندرک رارف هب یعس البق
 S76 ".دننک

 
 جراخ نامتخاس زا نما روط هب رخآ رد و ،دنتفر نیئاپ هقبط هب و هدرک کرت ار اجنآ ایدیل و یموئان نآ زا سپ یھاتوک نامز

  .دندش

 LFB هب 193 نامتراپآ رد مولعمان ثنوم صخش قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 03:08:13 10.3.3.26

 هک دھاوخ یم روتارپا زا اررکم هدنریگ سامت صخش .تسین نشور دوب یسک هچ ثنوم غلاب صخش نیا هک عوضوم نیا
 هدنریگ سامت صخش هک دنک یم یعس روترپا .دننک رارف ناش هرجنپ زا دنناوتب اھنآ قیرط نیا زا هک دنتسرفب ار یرتپوکیلھ
 :دریگ یم تروص روتارپا اب ریز یوگتفگ .دنک رارف سیخ هلوح اب دوخ رس نداد ششوپ اب و رد قیرط زا هک دنک قیوشت ار

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 هرجنپ قیرط زا میناوت یم ایآ ،میتسھ نتخوس لاح رد ام ،یناشن شتآ"
 یم مخادت مھ اب اھادص( .... ام افطل ،مینک کرت ار Grenfell Tower 22 هقبط
 )دننک

 ناترس یور رب ار اھنآ ؟دیروایب تسد هب سیخ هلوح یرامش دیناوت یم ایآ" روتارپا
 "...دیراذگب

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ایآ ،میراد یگرزب هرجنپ ام ،هرجنپ زا ،هناخزپشآ رد ،میراد ام هلب ، هلب ،هلب"
 ".تسین رگید فرط رد شتآ ،افطل ،مینک رارف رتپوکیلھ فرط هب میناوت یم

 "؟دیریگب اوھ تسین اجنآ رد شتآ هک یتمس زا ،ییاج زا دیناوت یم ایآ" روتارپا

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 )دوش یمن هدینش( ...هشیمن هتفر نوریب ،تسین اجنآ یسک ،هن"

 "؟دینک رارکت افطل" روتارپا

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 میناوت یم ایآ ،منیب یم ار رتپوکیلھ نم ،دیتسرفب رتپوکیلھ دیناوت یم ایآ"
 "؟میزیرگب رتپوکیلھ قیرط زا

 روتارپا
 رتگرزب یاھ نابدرن اھنآ .مییآ یم امش هب کمک یارب لخاد زا ام یلو ،هن"
 "؟یکوا ،دنتسرف یم ار یرتشیب

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 )دنوش یم ماغدا مھ اب اھادص( ...میناوت یم ام ،هلب ،هلب ،دیشخبب"

 نامتراپآ مادک رد امش ،بخ .دنتسرف یم ار یرتشیب یاھ نابدرن اھنآ" روتارپا
 "؟دیتسھ

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 دیناوت یم ایآ ،مینک رارف میناوت یم ام ،هرجنپ زا ،193 ،193 ،دیتفگ یچ"
 "؟دیتسرفب ار رتپوکیلھ

 "؟دیتسھ هقبط مادک رد امش ،دشاب " روتارپا

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 "م-22"

 یلو" .یکوا ،دیراد زاین نآ هب امش هک تفگ مھاوخ ناشیا هب نم ،یکوا" روتارپا
  "؟دیوش جراخ رگید یھار زا دیناوت یمن امش هک دیتسھ نئمطم امش ایآ

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ".هلب ،هلب"

 روتارپا
 نآ زا و دیراذگب دوخ رس یور رب ار هلوح هک دینک یعس دیناوت یمن امش"

 "؟دیوش جراخ قیرط
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 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 رتپوکیلھ امش رگا میوشب جراخ هرجنپ زا میناوت یم ،میناوت یم ام "
 ".نیمھ ،درم دنھاوخ ام رفن 20 رھ تروص نیا ریغ رد ،دیتسرفب

 روتارپا
 دوخ رس یور رب ار سیخ هلوح هک دینک یعس دیناوت یمن امش ایآ یلو ،هن"
 "؟یکوا "؟هن ،دیوش جراخ قیرط نآ زا و دیراذگب

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 "؟دینک رارکت افطل"

 رس یور رب ار سیخ هلوح ،ار سیخ هلوح هک دینک یعس دیناوت یمن امش" روتارپا
 "؟دیوش جراخ قیرط نآ زا و دیراذگب دوخ

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 )مولعمان( "...زا ،فرط مادک ،زا ،فرط مادک زا "

 اھنآ هب نم تروص نآ رد ،دینک راک نیا ماجنا هب یعس دیناوت یمن رگا " روتارپا
 "؟دشاب ،دیتسھ اجنا امش هک تفگ مھاوخ

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 شتآ !میتسھ نتخوس لاح رد ام ،منک یم شھاوخ ،منک یم شھاوخ"
 "!منک یم شھاوخ ،دوش یم دراو

 "؟ولآ" روتارپا

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 "!افطل ،دنتسھ ندرم لاح رد ،رفن 20 ،رتپوکیلھ ،رتپوکیلھ .هلب ،هلب"

 روتارپا
 .... عالطا هب ار مایپ نم ،م-22 هقبط رد 193 ،دیتسھ م-22 رد امش سپ"
 "مناسریم

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ".منیبب مناوت یم ار رتپوکیلھ نم .193“

 دنوش یم ماغدا اھ تبحص 

 روتارپا
 نتشاذگ اب دیناوت یمن هک دیتسھ نئمطم امش ایآ یلو" .مناد یم .هلب"
 نیا ماجنا هب رداق دینک یم رکف "؟دیوش جراخ رد زا ناترس یور رب اھ هلوح
 "؟دیتسھ راک

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ،مھد ناکت ار متسد مناوت یم نم ،هرجنپ ،میناوت یمن رد قیرط زا هن "
 )صخشمان( ...نم

 هچنآ ،دیوس جراخ دیناوت یمن امش یلو مناد یم ،هن ،هن ،دینک شوگ ،هن" روتارپا
 "؟هن ،دیراذگب ناترس یور رب ار اھ هلوح هک تسا نیا میوگ یم هک

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 "؟هاگتسیا تھج زا ،تھج مادک زا "

 روتارپا
 هلوح ندرک سیخ هب عورش ،دیھد ماجنا ار راک نیا دیناوت یم امش رگا "
 نیا ؟یکوا ،دیھد ماجنا ار راک نآ دیناوت یم ایآ هک دینیبب و دینک دوخ یاھ
  ".تسا راک نیرتھب

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

  مینک شالت میناوت یم ام دیتسرفب نابرن امش رگا ،میوش جراخ روطچ"
 )صخشمان( "...اجنیا زا )صخشمان(

 روتارپا
 یرتشیب یاھ نابدرن ام ،بخ ،دنتسرف یم ار یرتشیب یاھ نابدرن اھنآ "
 سیخ ار دوخ یاھ هلوح هک دینک یعس رضاح لاح رد یلو ،میتسرف یم
 ".دینک

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

  ".مینک رارف میناوت یم ام دیتسرفب رتپوکیلھ امش رگا هلب ،هلب"

 روتارپا
 امش هک مھد عالطا اھنآ هب ات مناسر یم ار ماغ نیا نم ،ام ،دشاب .یکوا
 "؟یکوا ،دیتسھ اجک
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 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ".هاگتسیا تھج زا  هلب ،هلب " .افطل"

 ".دینک هدافتسا سیخ یاھ هلوح زا یلو ،یکوا" روتارپا

 صخش
 سامت
 :هدنریگ

 ".هلب"

 ".یاب یاب ،یسرم ".یکوا روتارپا
 

 هک دسر یم رظن هب .دراد دوجو یمھافت ءوس هدنریگ سامت صخش و روتارپا نیب سامت نیا یط رد هک دسر یم رظن هب 10.3.3.27
 رد .دنک یم تقفاوم رتپوکیلھ نداتسرف اب هطبار رد وا تساوخرد دروم رد روتارپا هک درادنپ یم نینچ هدنریگ سامت صخش

 یور رب هلوح دناوت یم وا ایآ هک دنک یم لاوس روتارپا ،رتپوکیلھ اب هطبار رد هدنریگ سامت صخش تساوخرد هب خساپ
 خساپ هدنریگ سامت صخش تساوخرد هب امیقتسم هکنیا یاج هب ،دزیرگب اجنآ زا رد زا جورخ قیرط زا و هتشاذگ شرس
 دروم رد روتارپا هک دیآ یم رظن هب نینچ و دنک یم هراشا "هاگتسیا تمس رد" هرجنپ هب اررکم هدنریگ سامت صخش .دھد
 راھظا صخشم روط هب روتارپا .دنک یم تقفاوم وا اب تاجن تایلمع زا یا هلحرم رد هرجنپ قیرط زا رتپوکیلھ قیرط زا تاجن
 هدوزفا مھافت ءوس هب تسا نکمم راک نیا هک ،دش دھاوخن ماجنا )هرجنپ ای(رتپوکیلھ قیرط زا تاجن  هک دنک یمن
 344و343و173.دشاب

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ ایدان ینفلت سامت -حبص 03:13:51 10.3.3.28

 یمرالآ .دشن ماجنا سناژروا تامدخ دروم رد یتساوخرد یلو دش رارقرب ایدان نفلت قیرط زا 999 نفلت هرامش اب سامت نیا
 هدینش هفرس یادص .درک لصو MPS روتارپا هب ار سامت نیا BT روتارپا لیلد نیمھ هب ،دوش یم هدینش هنحص تشپ رد
 یم لصتم یتوص مایپ هب سامت یلو دریگ یم سامت هرامش نیا اب MPS روتارپا .دسر یم نایاپ هب سامت و دوش یم

 و مان .دروآ تسد هب ار هطوبرم کرتشم تایئزج ات دریگ یم سامت تامدخ هدنھد هئارا نامزاس اب نآ زا سپ روتارپا .دوش
  346و345و174.دنک یمن تبحص هدنریگ سامت صخش اب هلحرم چیھ رد یروتارپا .دوش یم مھارف وا یارب رکوچ ایدان سردآ

 193 نامتراپآ رد 999 اب رکوچ ایدان ینفلت سامت -حبص 03:14:40 10.3.3.29

 Grenfell Tower م-22 هقبط هبرتپوکھ ات دنراد زاین اھنآ هک دیوگ یم ایدان و هدش لصتم BT روتارپا هب هدنریگ سامت صخش
 روضح اجنآ رد هک یناسک هب ایدان .دنیامن کرت ار اجنآ تعرس هب هک دننک یعس دیاب اھنآ هک دنک یم هیصوت BT روتارپا .دورب
   ،دیوگ یم دنراد

  ".میورب ورھار تمس هب دیاب ام ،میورب ورھار تمس هب دیاب ام ،اھ هچب"

 تبحص دنراد روضح اجنآ رد هک رگید صاخشا اب یلو دنک یمن تبحص روتارپا اب وا .دوش یم لقتنم LFB هب سامت نآ زا سپ
  ،دیوگ یم و هدرک

 ایآ ،دیورب ورھار تمس هب .میورب ورھار تمس هب دیاب ام ،اھ هچب" ؟میورب ورھار تمس هب میناوت یم ایآ"
 تمس هب و هدرک سیخ ار نامدوخ دیاب ام ،بخ ؟دینک یم شوگ یگمھ ایآ !؟دینک یم شوگ امش یگمھ
 )دننک یم لابند ار نانخس نیا دنتسین ندینش لباق هک یتاملک( ...میورب ورھار

 نیا رد LFB روتارپا هب و هدش هراشا BT روتارپا هب سامت نامز رد طفف اھرتپوکیلھ دروم رد .دبای یم همتاخ ینفلت سامت
 زا نیئاپ هب نتفر و نامتراپآ کرت یارب ار صاخشا هک دنک یم یعس ایدان هک تسا صخشم و دوش یمن هتفگ یزیچ دروم
 348و347و175.دنک یروا عمج اھ هلپ

 999 هب 193 نامتراپآ رد ریدک مشاھ فرط زا ینفلت سامت حبص 03:23:36 10.3.3.30

 هب یعس اھنآ ،دندوب هداتفا ریگ 193 هرامش نامتراپآ رد هک تفگ اھنآ هب و دش لصو LFB هب و تفرگ سامت 999 اب مشاھ
 ناشتروص ندناشوپ اب دیاب هک دیوگ یم وا هب روتارپا .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق دود رطاخب یلو دندرک نامتراپآ ندرک کرت
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 دھد یم حیضوت حوضو هب روتارپا .دندوبن رداق یلو دندرک راک نیا ماجنا هب یعس هک دیوگ یم مشاھ .دنوش جراخ اجنآ زا
 نیا ماجنا هب رداق اھنآ هک دیوگ یم اررکم مشاھ .دشاب یم نامتخاس زا جورخ و نیئاپ هب اھ هلپ زا نتفر تاجن هار اھنت هک
 ،دنک یم هفاضا نینچمھ و دنتسین راک

  "؟دیتسرفب یرتپوکیلھ امش هک درادن دوجو نا ناکما ایآ "

  :دھد یم خساپ نینچ روتارپا

  ".دینک یعس دیاب امش ،تسین یرگید هار ،دیھدب شوگ"

 یضعب و دھد یمن خساپ تاقوا یضعب مشاھ .دنورب ورھار هب هک تسا نیا نتفر تاجن هار اھنت هک دنک یم رارکت روتارپا
 یمن رظن هب هکنیا لیلد هب هقیقد 15 زا دعب ادودح ار سامت روتارپا .دنتسین ندید ای و تکرح هب رداق اھنآ هک دیوگ یم تاقوا
 هدش رارقرب سامت نیرخآ نیا .دنک یمن هراشا رتپوکیلھ هب روتارپا .دنک یم عطق ،دھد یم خساپ سامت هب مشاھ هک دیآ
 350و349و166.دشاب یم م-22 هقبط زا سناژروا تامدخ اب

 هک م-21 هقبط نینکاس زا یکی ،لکسمربگ نلھ اب نفلت قیرط زا ایدان و مساب ،یزوس شتا نامز تدم یط رد ینامز رد 10.3.3.31
 تفگ مساب و وا هب و تفرگ سامت ایدان اب وا هک دیوگ یم نلھ ،دوخ همانراھظا رد .دندرک تبحص تفای تاجن یزوس شتا زا
 تسناوت یم نینچمھ نلھ ."یکوا" تفگ مساب .دمآ یمن اھنا تاجن یارب یسک هک ارچ ،دنوش جراخ نامتخاس زا هک
  s68.دونشب نوریب رد ار یرتپوکیلھ و اھریژآ یادص

 وا ناوج رتخد هک داد حیضوت نآ رد هک دومن مھارف یا همانراھظا ،درک یم یگدنز Grenfell Tower کیدزن هک ،یتوبلا ایدان 10.3.3.32
 یلیخ اجنآ هک تفگ وا رتخد هب انریم .دومن تبحص انریم اب اھراب یزوس شتآ نامز تدم یط رد و دوب تسود رکوچ انریم اب
 s353.دننک کرت ار نامتراپآ هک دنتسناوت یمن اھنآ لیلد نیا هب و دوب دود زا رپ و مرگ

 یاھاپ ورمک و تشاد یتکرح تالکشم زورترآ لیلد هب رکوچ ایررس هک دنداد حیضوت یتوبلا ایدان و رکوچ ماسح ،رکوچ لیبن 10.3.3.33
 هک دنک یم راھظا ماسح .درک یم هدافتسا اصع زا نتفر هار یارب وا لیلد نیمھ هب ،دندرک یم درد لکشم نیا هب لیلد وا

 کرت ار نامتخاس اھ هلپ قیرط زا دوب رداق ایرریس ایآ هکنیا دروم رد یتوبلا ایدان و دنک هدافتسا اھ هلپ زا دوبن رداق ایرریس
 جنر مسآ زا هکنیا لیلد هب اھ هلپ قیرط زا رارف یارب بنیز ییاناوت دروم رد هباشم ینارگن یتوبلا ایدان .تشاد کش ،دنک
  s355,s32,s334,s353.دنک یم رکذ ار درب یم

 یریگ هجتین  10.3.4

  :دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد اھروتکاف زا یرامش لیلد هب نوسید ینوتنآ 10.3.4.1

a. LFB ؛دوش رظتنم تاجن یارب و هدنام یقاب اجنآ رد هک تساوخ وا زا 
 

b. ؛دوب نکمم ریغ کمک نودب نامتخاس کرت هک دنک رواب وا دش ثعاب ظیلغ دود 
 

c. تخاس یم زیگنا رب شلاچ رایسب وا یارب ار اھ هلپ زا نتفر نیئاپ وا یتکرح تالکشم. 

 تاشرازگ و تاراھظا ای و سیلپ یاھرتپوکیلھ روضح لیلد هب وا لوا هلحرم رد .تفرن نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب ینوتنآ
  .دنامن یقاب دوخ نامتراپآ رد  سیلپ یاھرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب

 ،دنتفرگ نامتخاس کرت هب میمصت ،دوب نتخوس لاح رد نامتخاس هک دندش هجوتم هک ینامز  لوا هلحو رد ایدیل و یموئان 10.3.4.2
  :دندنام یقاب اجنآ رد ریز لیلد راھچ هب ادعب یلو

a. زا اھنا LFB داد نانیمطا اھنآ هب اھ هیصوت نیا و دندومن تفایرد ییاھ هیصوت دننامب یقاب نامتراپآ رد هکنیا دروم رد 
 .دندوب نما اجنآ رد هک

 

b. اھنآ دش ثعاب هک ،دندرک تاقالم دندرک یم تکرح نیئاپ تمس هب هن و الاب تمس هب هک یدایز صاخشا اب اھنا 
 .دنوش نئمطمان دننک راکچ هکنیا دروم رد
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c. هک ینامز لاثم یارب( دنتشاد ضراعت مھ اب هدش تفایرد تاعالطا هک ارچ دوب اجک رد رطخ هک دنتسناد یمن اھنآ 
LFB ناشیا هناخزپشآ رد یزوس شتآ هک تفگ یم میرام یلو دوب م -4 هقبط رد یزوس شتا هک تفگ ناشیا هب 

 .)دوب اجک رد یزوس شتآ هک دنتسناد یمن دندمآ یم الاب تمس هب هک یصاخشا و ،دوب م-22 هقبط رد
 

d. یریگولج شتآ شرتسگ زا هک دندوب هدش یحارط نانچ ایناتیرب روشک یاھ نامتخاس هک عوضوم نیا زا یموئان 
 .دنک ادیپ نانیمطا دوب نما اجنآ رد ندنام هکنیا دروم رد وا هک دش ثعاب نیا و ،دوب علطم دننک

 

e. نوریب رد شتآ رگا یتح ،دننک یراددوخ نا هب دورو زا اھنآ دش یم ثعاب هک دوب ظیلغ نانچ نامتراپآ زا جراخ رد دود 
  .دشاب رابگرم دوب نکمم دود هک تسناد یم یموئان ،دوب نامتخاس

 
f. هب دنلب ینامتخاس رد هک یزوس شتآ ثداوح اب هطبار رد هدش مھارف یاھ هیصوت دروم رد نیالنآ قیرط زا یموئان 

 یقاب نامتخاس لخاد رد دیاب یزوس شتآ عوقو نامز رد هک دش یم هیصوت نآ رد هک دوب هاگآ دندوب هتسویپ عوقو
 تکرح نامتخاس یالاب تمسق هکنیا هن و نیئاپ تمسق هب دیاب دشاب نامتخاس کرت هب زاین هک یتروص رد و هدنام
  s346.دومن

 ندیسر زا لبق و دندرک تاقالم دندما یم الاب تمس هب هک یصاخشا اب ،دندومن تفایرد LFB زا ییاھ هیصوت ایدیل و یموئان
 رد هک دوب یرتپوکیلھ ندید هب رداق یموئان 193 نامتراپآ لخاد زا ،ادعب .دندرک ناکم لقن 193 نامتراپآ هب رتپوکیلھ نیلوا
 نآ روضح زا فدھ هک دوبن هدیقع نیا هب وا ،دوب تیعضو یبایزرا نآ فدھ هک دوب رواب نیا هب و دوب روانش نامتخاس نوریب
 2:51 تعاس رد .دوبن نکمم ماب هب یسرتسد هکارچ دورب الاب دیابن هک تسناد یم یموئان ،هوالع هب .دوب دارفا تاجن
 تفایرد اھنآ هک یا هیصوت ،دننک راکچ دنتسناد یمن هکارچ دندوب 193 نامتراپآ رد اھرکوچ اب هارمھ مھ زونھ ایدیل و یموئان
 کرت ار نامتراپآ هک دندرک یعس اھرکوچ یتح ،تشاد دوجو جراخ رد هک یدود لیلد هب و ،دوب لخاد رد ندنام دندوب هدرک
 تعاس رد  ار رتپوکیلھ قیرط زا تاجن یاضاقت دوخ ینفلت سامت یط رد لوا هلحو رد یموئان .دنورب نیئاپ هقبط هب و هدرک

 هراشا اھرتپوکیلھ هب هلحرم نیا ات یموئان .دومن ،دندوب هدومن ارنا لاسرا یاضاقت اھرکوچ هکنیا زا سپ ،حبص 02:55:39
 سامت نیا رد .تشادن داقتعا رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب وا هک تسا نیا رب ینبم وا فرط زا هدش مھارف کردم و دوب هدرکن
 زا رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هدیا هک تسا نکمم .دوب ندش عورش لاح رد سارح و تشحو هک تسا صخشم ینفلت
 یرگید شور هک دندرک عوضوم نیا رواب هب عورش اھنآ هک ارچ ،دش یم یشان ضحم یدیماان لیلد هب هک اھرکوچ تساوخرد
 هب خساپ رد ،یلو .دنھدب تسد زا ار دوخ ناج هک دش یم ثعاب الامتحا نامتراپآ رد ندنام زاب و تشادن دوجو رارف یارب
 هک دومن راھظا یموئان و ،دوب اھ هلپ زا نتفر نیئاپ ندنام هدنز یارب تاجن سناش اھنت هک دومن راھظا روتارپا ،وا تساوخرد
 اھرتپوکیلھ هب یموئان ،حبص 03:06:58 تعاس رد سناژروا یاھورین اب سامت نیرخآ رد .تسا هدش هجوتم ار هیصوت نیا
 نامز چیھ رد .تسا هدش هجوتم ار دندرک یم کرت ار اجنآ ناشدوخ دیاب هک هیصوت نیا هک دنک یم راھظا و درکن یا هراشا
 رتپوکیلھ قیرط زا تاجن تسا نکمم هک تسا هدشن هداد عالطا نینچ سناژروا تامدخ ای و سیلپ قیرط زا ایدیل و یموئان هب

  .دنک یمن نامتخاس لخاد رد ندنام هب قیوشت ار ایدیل و یموئان رتپوکیلھ روضح .دریگ تروص

  :دندنام یقاب نامتخاس لخاد رد ریز دراوم لیلد هب وا هداوناخ و مشاھ دنھد یم ناشن دھاوش 10.3.4.3

a. یم تعنامم نیئاپ هقبط هب اھنآ نتفر زا دود هک ارچ دندوب هداتفا ریگ نامتراپآ لخاد رد هک دندوب رواب نیا هب اھنآ 
 .دومن

 

b. LFB دوخ نامتراپآ رد دندمآ یم اھنآ کمک یارب یناشن شتآ همدخ هکنیا لیلد هب هک دومن هیصوت ارون و مشاھ هب 
 .دننامب یقاب

 
 هداتفا ریگ دود لیلد هب هک دننک یم رارکت اھنآ 999 هب ارون و مشاھ فرط زا هدش رارقرب ینفلت یاھ سامت تدم یط رد
 لیلد هب هک تفگ وا هب مشاھ هک دنک یم راھظا درک تبحص وا اب یزوس شتآ نامز تدم یط رد مشاھ هک یصخش .دنا
 هدش رارقرب سامت هس یط رد تاجن رتپوکیلھ .دندنام یقاب اجنآ رد ،دننامب یقاب نامتخاس رد دوب هدش هیصوت اھنآ هب هکنیا
 هدش مھارف یاھ هیصوت نیلوا .تسا هدش رارقرب 193 نامتراپآ لخاد زا سامت نیرخآ ،دوش یم تساوخرد اھنآ فرط زا
 فرط زا هدش رارقرب سامت نامز رد و LFB فرط زا حبص 02:33:01 تعاس رد لوا هلحو رد ،ییاھنت هب نامتخاس کرت یارب
 لیلد هب اھنا یلو ،دندش قیدصت اھنآ فرط زا اھ هیصوت نیا ،دش مھارف رگید یاھ سامت یمامت یط رد نآ زا سپ و ،ارون

 رد هک دسر یم رظن هب ،دندرک رتپوکیلھ یاضاقت یدعب لحارم رد اھنا هک ینامز .دنداد همادا اجنآ رد ندنام هب ،دود روضح
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 اھنا ،دنبای تاجن رتپوکیلھ قیرط زا تسا نکمم هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ هک ارچ دنامن یقاب م-22 هقبط رد نامتراپآ لخاد
 ،دنھد ماجنا ار راک نیا هک دوب هدش هیصوت اھنآ هب لوا هلحو رد هکنیا لیلد هب و دندوب هداتفا ریگ هک عوضوم نیا رواب لیلد هب
 دروم رد ،دوخ ایلوا زا لقتسم دندوبن رداق دایز لامتحا هب ،دندوب هلاس شش و 12 ،13 هک ،اھنا نادنزرف .دندنام یقاب اجنآ رد
 رواب و یدیماان لیلد هب تاجن رتپوکیلھ تفایرد یاضاقت هک دسر یم رظن هب .دنیامن یریگ میمصت نامتراپآ کرت ای و ندنام
 قیرطزا ناشیا نادنزرف و مشاھ ،ارون هب نامز چیھ رد .تسا هدش ماجنا تشادن دوجو رارف یارب یرگید هار هک عوضوم نیا

 یا هناشن ،هوالع هب .دریگ تروص رتپوکیلھ قیرط زا تاجن تسا نکمم هک تسا هدشن هداد عالطا نینچ سناژروا تامدخ
  .درادن دوجو ،دنا هدرک ار ماب هب یسرتسد و م-23 هقبط هب نتفر هب مادقا اھنا نادنزرف ای و ارون ،مشاھ هکنیا رب ینبم

 193 هرامش نامتراپآ لخاد رد ریز دراوم لیلد هب ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد رکوچ هداوناخ هک دنھد یم ناشن دھاوش 10.3.4.4
  :دندنام یقاب م-22 هقبط رد

a. یلو دننک رارف اھ هلپ قیرط زا دندرک یعس اررکم هکارچ ،دندوب هداتفا ریگ ورھار لخاد رد دوجوم دود لیلد هب اھنآ 
 .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق دود لیلد هب

 

b. زا اھنا LFB نانیمطا اھنآ هب اھ هیصوت نیا و دندومن تفایرد ییاھ هیصوت دننامب یقاب نامتراپآ رد هکنیا دروم رد  
  .دندوب نامتخاس هب ندش دراو لاح رد اھنآ تاجن یارب یناشن شتا نارومام هک داد یم رطاخ

 

c. دننامب یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد هک دش هیصوت اھنا هب نارگید قیرط زا لوا هلحرم رد. 
 

 ندنامزاب یارب ار دوخ شقن تسا نکمم ،ریز هدوزفا لیالد ،یلو .دنوش یم تیامح دوجوم کرادم قیرط زا قوف لیالد
  :دنشاب هدرک یزاب نامتراپآ رد رکوچ هداوناخ

 
d. نوگانوگ عبانم زا هدش تفایرد ضقانتم تاعالطا و تشحو ،سرت لیلد هب هک ،هدننک راکچ هکنیا دروم رد یمگردرس.  

 

e. دروم رد ،دوخ ایلوا زا لقتسم دندوبن رداق دایز لامتحا هب ،دندوب هلاس 3 و 11 ،13 بیترت هب بنیز و همطاف ،انریم 
  .دنیامن یریگ میمصت نامتراپآ کرت و ندنام

 
f. اھ هلپ زا نتفر نیئاپ قیرط زا نامتخاس کرت یارب هک ینامز رد یتکرح تالکشم لیلد هب ایرریس هک یاروشد 

 رگیکی اب ندنام یارب ار اھنآ تسا نکمم ،درک یم لمح دوخ اب ار بنیز دیاب وا هک عوضوم نیا و دومن یم هبرجت
 .دننکن هبرجت ار رگیدکی زا ندش ادج کسیر و هدنام رگیدمھ اب ات دشاب هدرک قیوشت هداوناخ کی یاضعا ناونعب

 
g. قیوشت ،دندنام یقاب اجنآ رد زین نارگید هکنآ لیلد هب تسا نکمم ،دندوب هداتفا ریگ دود لیلد هب اھنآ هک رواب نیا 

    .دشاب هدش

 ییاھ هیصوت دنامب یقاب نامتراپآ رد هکنیا دروم رد یموئان هکنیا زا سپ و ،دسرب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق ایدیل و یموئان 10.3.4.5
 قحلم رکوچ هداوناخ هب حبص 1:30 تعاس دودح ات ،دید ار دندمآ یم الاب یاھ هلپ زا هک رگید یناسک و دومن تفایرد LFB زا

 ،ایدیل و یموئان .دشاب هداد عالطا دوب هدرک تفایرد هک ییاھ هیصوت دروم رد رکوچ هداوناخ هب یموئان تسا نکمم  .دندش
 هک درک یم قیوشت ار رکوچ هداوناخ یموئان .دننامب یقاب اجنآ رد هک دنتفرگ میمصت ،دشرت میخو تیعضو هکنیا زا دعب یتح
 نامتراپآ رد رکوچ هداوناخ ندنام یقاب رما رد لوا هلحو رد تسا نکمم نیا .دنراد هاگن هتسب ار رد و هدنام یقاب نامتراپآ رد
 .دشاب هدرک یزاب یشقن

 هب ایدان هک دوش یم هدینش نینچ ،سامت نیا یط رد .تفرگ سامت 999 اب حبص 01:40:46 تعاس رد راب نیلوا رکوچ ایدان 10.3.4.6
 اتبسن لحارم رد اھنآ هک دھد یم ناشن نیا و ،درک دنھاوخن کرت ار اجنآ هک دیوگ یم دنتسھ رضاح اجنآ رد هک یناسک
 نیا رد هک دندوب رواب نیا هب اھنآ هک دشاب لیلد نیا هب تسا نکمم نیا .دننامب یقاب اجنآ رد هک دندوب هتفرگ میمصت هیلوا
  .دوبن اجنآ کرت هب زاین هلحرم

 یم شیازفا هب ور دنتسھ 193 نامتراپآ رد هک یصاخشا نایم رد جیردت هب تشحو هک تسا صخشم ،نامز تشذگ اب 10.3.4.7
 ،دوب رضاح اجنآ رد ینامز تدم یارب رتپوکیلھ هکنیا زا سپ ،حبص 02:36:39 تعاس رد 999 اب سامت نیمود یط رد .دراذگ
 راک نیا ناکما هک دوش یمن عوضوم نیا رواب هب رجنم LFB روتارپا یلو ،دنک یم لاوس رتپوکیلھ قیرط زا تاجن دروم رد ایدان
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 اھنآ لیلد نیمھ هب ،دندوب اھنآ تاجن یارب ندمآ لاح رد یناشن شتآ همدخ هک دھد یم نانیمطا اھنآ هب وا ،دراد دوجو
 زا سپ هقیقد تفھ دودح .دنبای تاجن نامتخاس لخاد زا ات دنوش رظتنم و هدنام یقاب نامتراپآ لخاد رد هک دندش قیوشت
 تاجن دروم رد زین مساب .دنتسین ندش جراخ هب رداق و دنا هداتفا ریگ دود لیلد هب اھنآ هک دیوگ یم و هتفرگ سامت مساب نآ
 دوش یم هیصوت اھنآ هب و درادن دوجو یتاجن رتپوکیلھ هک دوش یم هتفگ احیرص وا هب یلو دنک یم لاوس رتپوکیلھ قیرط زا
 هداوناخ هک دنھد یم ناشن اھ سامت نیا .دنوش جراخ اجنآ زا ناشدوخ دننک یعس دیاب تسا دب یلیخ تیعضو رگا هک
 یاضاقت دسر یم رظن هب .دندنام یقاب اجنآ رد ،دندوبن ندش جراخ هب رداق دود لیلد هب هک عوضوم نیا رواب لیلد هب رکوچ
  .دش حرطم ،تشادن دوجو ندش جراخ یارب یرگید هار هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ هکنآ لیلد هب رتپوکیلھ قیرط زا تاجن

 فرط هب نتفر و نامتراپا کرت هب قیوشت ار دوخ هداوناخ هک دومن یم ناوارف ششوک ایدان هک دھد یم ناشن 999 اب سامت 10.3.4.8
 یلو دندرک نامتراپآ کرت هب یعس راب ود لقادح رکوچ هداوناخ هک دنروآ یم رطاخ هب ایدیل و یموئان ،نا زا سپ .دیامنب هلپ
 مھارف یاھ هیصوت نیرخآ زا هک دنرکیم یعسرکوچ هداوناخ هک دھد یم ناشن نیا .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق دود لیلد هب

 یاھ تساوخرد .دننک ادیپ تاجن رتپوکیلھ قیرط زا ات دنوش رظتنم هکنیا یاج هب ،دننک هدافتسا نامتخاس کرت یارب هدش
 ماجنا هب رداق یلو هدومن ار اھ هلپ قیرط زا نامتراپآ کرت هب یعس اھنآ هکنیا لیلد هب رتپوکیلھ قیرط زا تاجن یارب یدعب
  .دندش ماجنا ،دندوبن راک نیا

 یکی اب هک دندرکن یعس ،دندوب نامتخاس لخاد رد هک رکوچ هداوناخ یاضعا زا مادکچیھ ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.3.4.9
 سیلپ یاھرتپوکیلھ قیرط زا تاجن دروم رد هدش مھارف تارظن ای و سیلپ تاراھظا و دننک تبحص سیلپ تامدخ یاضعا زا
 هب مادقا رکوچ هداوناخ هکنیا رب ینبم یدھاوش ،هوالع هب .دننامب یقاب نامتخاس لخاد رد هک دنوش قیوشت دشن ثعاب
  .دندرک تکرح نیئاپ تمس هب اھنآ هک تسا نآ رب ینبم دھاوش یمامت ،درادن دوجو دندومن ار الاب تاقبط هب نتفر

 م 21 هقبط       10.4

 185 نامتراپآ بش نآ یط رد .دندوب نامتراپآ جنپ رد و م-21 قبط رد رفن 13 ،دش زاغآ Grenfell Tower رد شتآ هک ینامز 10.4.1
 نامتراپآ لخاد رد یدعب رفن شش .دنتخیرگ اجنآ زا نامتخاس کرت و نیئاپ تاقبط هب نتفر قیرط زا رفن تفھ  s69,s70.دوب یلاخ
 یگدنز ییاھنت هب هک روم ایاگیل و یباھاولا هداوناخ یاضعا زا رفن جنپ ،دنداد تسد زا ار دوخ ناج اجنآ رد و دندنام یقاب دوخ
 .تفرن م21 هقبط هب نیئاپ تاقبط زا سکچیھ و درکن تکرح الاب تمس هب م21 هقبط رد سکچیھ .درک یم

 درک توف نکاس نس مان 
 181 نامتراپآ 181 نامتراپآ 78 روم ایاگیل
 182 نامتراپآ 182 نامتراپآ 52 یباھاولا زیزعلادبا
 182 نامتراپآ 182 نامتراپآ 42 یباھاولا هیزوف
 182 نامتراپآ 182 نامتراپآ 20 یباھاولا نیسای
 182 نامتراپآ 182 نامتراپآ 15 یباھاولا ادھ رون
 182 نامتراپآ 182 نامتراپآ 8 یباھاولا یدھم

 

 181 نامتراپآ      10.4.2

 نئوژ 13 بش رد هک دراد رایتخا رد وا زا یریوصت هتسب رادم نیبرود .درک یم یگدنز ییاھنت هب 181 نامتراپآ رد روم ایاگیل 10.4.2.1
 تامدخ اب ایاگیل .دندش هتفای وا نامتراپآ رد یزوس شتآ زا سپ وا یایاقب و درکن کرت ار اجنآ وا .دوش یم نامتخاس دراو
 یزوس شتآ نامز تدم یط رد ایاگیل یاھ سامت دروم رد .دندرکن رارقرب یسامت یزوس شتا نامز تدم یط رد سناژروا

 هب لیلد نیمھ هب .دندیدن ار وا نیدھاش زا مادکچیھ هک ارچ ،تسا هدشن مھارف نیدھاش فرط زا یا همانراھظا هنوگچیھ
 هک دروم نیا میتسین رداق ام ،ابقاعتم .دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ نامز تدم یط رد ایاگیل هک دسر یم رظن

 .مییامن هصالخ ار دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ نامز تدم یط رد ایاگیل ارچ

 182 نامتراپآ      10.4.3

 .دندرک یم یگدنز 182 هرامش نامتراپآ رد یدھم و ادھرون ،نیسای اھنآ دنزرف هس و هیزوف وا رسمھ ،یباھولا زیزعلادبع 10.4.3.1
 رد .دندرکن تبحص سیلپ اب ناشیا هلحرم چیھ رد .دش ماجنا هداوناخ نیا فرط زا 999 نفلت هرامش هب اھ سامت زا یرامش
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 هدش هراشا هداوناخ نیا هب نیدھاش زا یرامش تاراھظا رد .تسا هدش رتپوکیلھ یاضاقت راب ود ینفلت سامت ود یط
 .دنا هدش هصالخ عوقو بیترت هب یباھاولا هداوناخ هب طوبرم عیاقو یدعب یاھ تمسق رد .تسا

 حبص 1:40 - 1:20 تاعاس دودح رد 10.4.3.2
 

 سامت درک کرت حبص 1:20 تعاس رد ار نامتخاس هکنیا زا دعب نیسای اب ،م-9 هقبط ناگتفای تاجن زا یکی ،ینوویبچ ایرکز
 سپ ینامز تدم نینچمھ وا .داد دھاوخ ماجنا ار راک نیا هک تفگ نیسای و ،دنک کرت ار اجنا هک تفگ نیسای هب وا .تفرگ
 ،دننامب یقاب اجنآ رد هک دوب هتفگ اھنآ هب یناشن شتآ نامزاس هکنیا لیلد هب تشاد راھظا وا و ،درک تبحص ادھرون اب نآ زا
 یاھ هیصوت هک یتروص رد اھنآ ،دیامن نانتخاس ندرک کرت هب قیوشت ار اھنآ ات درک یعس ایرکز .دندوب هدرکن کرت ار اجنآ

LFB دنداتفا یم ریگ اجنآ رد ،دندرک یم لابند ار.s359,s360  ینامز زیزعلادبع اب ،یباحو نانح ،)زیزعلادبع رھاوخ( ایرکز ردام 
 .دننک کرت ار نامتخاس هک دندومن تقفاوم اھنآ .دنک کرت ار اجنآ هک تفگ زین وا هب و دومن تبحص درک کرت ار نامتخاس هک
 یمن یلو دندوب هدرک نامتخاس کرت هب یعس هک تفگ وا هب زیزعلادبع و تفرگ سامت وا اب یھاتوک تدم زا سپ نانح
 s281.دنتشادن ار سفنت و ندید تردق و دنوش جراخ هریت دود لخاد زا دنتسناوت

 999 نفلت هرامش اب یباھاولا هداوناخ ینفلت سامت -01:35:29 10.4.3.3
 

 تعاس رد یرگید سامت .دش عطق ،دوش لصتم LFB هب هکنیا زا لبق 999 نفلت هرامش هب یباھولا هداوناخ سامت نیلوا
 و نیسای ،هیزوف ،زیزعلادبع نیب نفلت .دیماجنا لوط هب هقیقد 62 دودح و هدش لصو LFB هب هک ،دش رارقرب حبص 01:36:09

 لصو LFB ار سامت نیا BT هک دنتسھ رظتنم هک ینامز .دننک یم تبحص روتارپا اب اھنآ یمامت و هدش لدب و در ادھرون
 مھ اب اھنآ یگمھ ،دنتسھ نیئاپ هب نتفر لاح رد اھنآ دیوگ یم هک دوش یم هدینش هنحص تشپ رد نیسای یادص ،دنک
 هب هک دنک یم تساوخرد دنک یم تبحص وا اب هک یصخش زا و دنا هداتفا ریگ اھنآ هک دیوگ یم نینچمھ وا .تفر دنھاوخ
 زیزعلادبع ،دوش یم لقتنم LFB هب سامت نیا هک ینامز .دنا هداتفا ریگ اھنآ هک دنیوگب )یناشن شتآ نارومام الامتحا( اھنآ
 دایز یلیخ دود یلو دنورب نییاپ هب هک دندرک یعس اھنآ ،دنا هداتفا ریگ دود لیلد هب دوخ نامتراپآ رد اھنآ هک دھد یم حیضوت
 دوخ نامتراپآ رد دیاب ،دنتسین نتفر نیئاپ هب رداق اھنآ رگا هک دیوگ یم روتارپا .دنتشگ یم زاب نامتراپآ لخاد هب دیاب اھنآ و دوب
 دوجو اجنآ ندرک کرت ناکما و دوب هدش رپ دود زا نوریب هک دنک یم رارکت زیزعلادبع .دننک دود ندرک دودسم هب یعس و هدنام
 وا هب دنتسھ نوریب هک یصاخشا یلو ،دوب هابتشا ،دنھد ماجنا ار راک نیا دندرک یعس راب کی هک عوضوم نیا و تشادن
 .دمآ دنھاوخ اھنآ هب کمک یاربو هدرک شوماخ ار شتآ اھنآ هک دھد یم نانیمطا وا هب روتارپا .دنک کرت ار اجنآ هک دنیوگ یم
 اھنآ هب روتارپا یلو ،دھد تاجن هرجنپ قیرط زا ار اھنا دناوت یم رتپوکیلھ ایآ هک دسرپ یم زیزعلادبع الامتحا ،نامز نیا رد
 ،ینفلت سامت نیا یط رد رگید راب هس .دنتسھ اھنآ هب کمک یارب ندمآ لاح رد یناشن شتآ نارومام هک دھد یم نانیمطا
 ار رتپوکیلھ قیرط زا هرجنپزا تاجن تساوخرد اھنآ زا زیزعلادبع نآ یط رد و ،دوش یم هراشا رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب
 زا هداوناخ و دوش یم رت کیدزن اھنا هب نامتراپآ زا نوریب رد شتآ و دوش یم رتدب دود تیعضو سامت نیا یط رد .دیامن یم
 رگا هک دیوگ یم روتارپا ،دنسر یم باوخ قاطا هب هک ینامز .دنک رود نآ زا ار دوخ ات دور یم رگید یقاطا هب قاطا کی
 دیوگ یم نیسای ،یلو .دننک کرت ار اجنآ اھ هلپ قیرط زا سیخ یاھ هلوح زا هدافتسا اب دیاب اھنآ ،تسا دب یلیخ تیعضو
 سامت ،دنک یم اجنآ کرت هب قیوشت ار اھنا روتارپا هک ینامز .تسا راوشد باوخ قاطا کرت یتح و تسا دود زا رپ نوریب هک
 و .دنک یم تبحص تالچ دمحا )رھاوخ رھوش -رھوش ردارب( ردارب اب زین هیزوف سامت نیا یط رد  319و318و177.دوش یم عطق
 ار عوضوم نیمھ وا  s363.دندرکن کرت دننامب یقاب اجنآ رد دوب هتفگ اھنآ هب LFB هکنیا لیلد هب ار اجنآ اھنآ هک دیوگ یم وا هب
 s367.دیوگ یم زین یمھاق ایسآ هب

 182 نامتراپآ رد ثنوم صخش قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 02:38:45 10.4.3.4
 

 هدش شرازگ نینچ GTI شرازگ 1 تمسق رد هک( ثنوم یصخش و دوش یم لصو ندنل سنالوبمآ سیورس هب سامت نیا
 لخاد رد هک دھد یم حیضوت روتارپا هب وا "!تسا نتخوس لاح رد نم هناخ" و "شتآ" دنز یم دایرف )دشاب یم ادھ رون هک
 روتارپا .تسا هدرک تبحص دروم نیا رد یناشن شتآ نامزاس اب و تسا هداتفا ریگ تسا نتخوس لاح رد هک یا ینامتراپآ

 315و314و178.تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا اجنیا رد .تسا ندیسر لاح رد کمک هک دھد نانیمطا وا هب دنک یم یعس

  ادھ رون فرط زا 999 هب سامت - حبص 02:42:23 10.4.3.5
 

 ریگ اجنآ رد هک یدارفا رامش نینچمھ و دوخ سردآ وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب ادھرون
 اھنا هک دنز یم داد هنحص تشپ رد زیزعلادبع .دنک هلجع یناشن شتآ هک دنک یم تساوخرد و ،دنک یم دیئات ار دنا هداتفا
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 دیوگ یم ادھ رون و دنوش جراخ اجنآ زا نما روط هب دنناوت یم اھنآ ایآ هک دنک یم لاوس وا زا روتارپا .دنتسھ ندرم لاح رد
 رگید ادھ رون یلو دنناشوپب سیخ یاھ هلوح اب ار دوخ هک دنک یم هیصوت روتارپا .دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق اھنآ هک
 317و316و179.تسا هدشن هراشا رتپوکیلھ هب سامت نیا رد .دوش یم عطق سامت و دھد یمن خساپ

  ادھ رون فرط زا 999 هب سامت - حبص 02:44:48 10.4.3.6
 

 هدینش هنحص تشپ رد یدرم یادص درک یم دیئات BT روتارپا یارب ار دوخ سردآ هک ینامز و تفرگ سامت 999 اب ادھ رون
 دیوگ یم روتارپا هب ادھ رون و دوش یم لصتم LFB هب سامت نیا ".رتپوکیلھ ،رتپوکیلھ ،رتپوکیلھ" دیوگ یم هک دوش یم
 رون یلو دنوش جراخ اجنآ زا دیاب اھنآ هک دیوگ یم اھنآ هب روتارپا .دنا هداتفا ریگ ناشنامتراپآ لخاد رد اھنآ زا رفن شش هک
 اجنآ کرت یارب اھنآ قیوشت هب روتارپا .دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق دود لیلد هب اھنآ هک دنیوگ یم اررکم زیزعلادبع و ادھ
 اھ هلپ زا دیاب اھنآ و دیایب اھنآ هب کمک یارب دوب دھاوخن رداق یناشن شتا هک دیوگ یم و دھد یم همادا اھ هلپ قیرط زا
 دیوگ یم وا و دراد یم هاگن هدنز ار ادھ رون اب سامت طخ BT روتارپا یلو دنوش یم عطق LFB روتارپا اب سامت .دنورب نیئاپ
 هک دیوگ یم LFB روتارپا هب زیزعلادبع .دنک یم رارقرب LFB اب ار سامت BT روتارپا .تسا هتفاین همتاخ LFB اب اھنآ سامت هک
 .دنورب نیئاپ اھ هلپ زا و هدش جراخ اجنآ زا ناشدوخ دیاب هک دیوگ یم اھنآ هب روتارپا یلو دنا هداتفا ریگ دوخ نامتراپآ رد اھنآ

 هک دیوگ یم ادھ رون نامز کی رد .دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق دود لیلد هب اھنا هک دنیوگ یم اررکم ادھ رون و زیزعلادبع
 دنک یم عطق ار دوخ سامت هک ،LFB روتارپا هب رگید اھنآ .تسا دایز یلیخ دود هک دیوگ یم ادعب یلو درک دنھاوخ شالت
 ار روا اھنآ و "دیتسرفب رتپوکیلھ" دیوگ یم  BT روتارپا هب زیزعلادبع .دنام یم زاب BT اب سامت طخ یلو ،دنھد یمن خساپ
 ندیشک سفن هب رداق اھنا و تسا نامتراپآ لخاد رد شتآ هک دیوگ یم زیزعلادبع .دننک یم لصتم LFB هب رگید راب یارب
 هک دیوگ یم روتارپا .تسا نامتراپآ جراخ رد دود هک ارچ دنتسین اجنآ کرت هب رداق هک دنیوگ یم رگید راب اھنآ ،دنتسین
 دیوگ یم ادھ رون .دنورب نیئاپ یاھ هلپ زا و هدرک کرت ار اجنآ دیاب اھنآ و دنیایب اھنآ دزن هب دنناوت یمن یناشن شتآ نارومام
 روتارپا اب سامت یلو دنک یم عطق ار سامت نیا LFB روتارپا .درک دنھاوخ ار راک نیا الاح نیمھ و درک دنھاوخ یعس اھنا هک

BT دنام یم رارقرب. BT هب رگید یراب یارب ار سامت LFB 313و180.دوش یمن هدینش ییادص یلو ،دنک یم لصتم 

 اھ هلپ هک یرد فرط هب و هدش جراخ دوخ نامتراپآ زا یباھولا هداوناخ هک دروا یم رطاخ هب 186 نامتراپآ زا لکسمربگ نلھ 10.4.3.7
 هلپ زا زین وا هاتوک ینامز تدم زا دعب ،دنور یم نیئاپ تمس هب اھنآ هک دنک یم رکف وا هک یتقو .دنتفر یم دش یم لصو
 دوخ نامتراپآ هب مدرم هک دننز یم دایرف و هدمآ الاب فرط هب رگید یصاخشا هک دوش یم هجوتم یلو دور یم نیئاپ اھ
 یرامش وا هک دنک یم راھظا نلھ .تفر م-23 هقبط هب هک دوب یناسک عمج رد ،نیدمحا لامآ صاخشا نیا زا یکی .دندرگزاب
 دارفا نیا هک عوضوم نیا  s68.دندش دراو ،دندرک یم یگدنز یباھولا هداوناخ هک ییاج ،182 نامتراپآ هب هک دید ار دارفا زا

  .دندش ادیپ نامتراپآ نآ رد یباھاولا هداوناخ یایاقب اھنت و تسین صخشم دندوب یناسک هچ

 لخاد رد ندنام یارب LFB زا ییاھ هیصوت لوا لحارم رد زموگ ویسرام .دش قحلم 183 نامتراپآ رد زموگ هداوناخ هب نلھ 10.4.3.8
 شتآ هک ینامز .دننک کرت ار اجنآ دنناوتن دش ثعاب هک ،دوب هایس و ظیلغ یلیخ ورھار لخاد رد دود و درک تفایرد نامتراپآ
 راب هس اھنآ .دندرک یم کرت دود زا رظنفرص ار اجنآ دیاب اھنا یمامت هک تفرگ میمصت ویسرام ،دیسر هناخزپشآ هرجنپ هب
 فرط زا رتشیب یاھ هیصوت تفایرد زا سپ ،یلو .دندرگرب دندش روبجم دود لیلد هب یلو دنتفرگ ار نامتراپآ کرت هب میمصت

LFB دنتفر نیئاپ هقبط هب و هدیسر اھ هلپ هار هب دود رد ندش دراو اب اھنا ،کمک تفایرد نودب نامتخاس کرت دروم رد.s68,s71,s74  
  224.دندرک کرت حبص 3:56 و حبص 3:37 تاعاس نیب ار نامتخاس اھنا ،هتسب رادم نیبرود ریواصت یانبم رب

  یریگ هجتین  10.4.4

 یقاب م -21 هقبط رد 182 هرامش نامتراپآ لخاد رد ریز هدش رکذ لیالد هب یباھولا هداوناخ هک دنھد یم ناشن دھاوش 10.4.4.1
  :دندنام

a. دندرک یعس اررکم هکارچ ،دندوب هداتفا ریگ اھ هلپو ورھار لخاد رد دوجوم دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ 
 .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق دود لیلد هب یلو دننک رارف اھ هلپ قیرط زا

 

b. زا اھنا LFB نانیمطا اھنآ هب اھ هیصوت نیا و دندومن تفایرد ییاھ هیصوت دننامب یقاب نامتراپآ رد هکنیا دروم رد  
  .دندوب نامتخاس هب ندش دراو لاح رد اھنآ تاجن یارب یناشن شتا نارومام هک داد یم رطاخ
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c. یقاب اجنآ رد و هتشگزاب دوخ نامتراپآ هب هک دندش قیوشت دندمآ یم الاب فرط هب هک یرگید دارفا فرط زا اھنآ 
  .دننامب

 اھنآ .دندرکن تبحص سیلپ تامدخ یاضعا زا یکی اب یباھاولا هداوناخ یاضعا زا مادکچیھ ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.4.4.2
 لخاد رد ندنام هب قیوشت رگید یاھرتپوکیلھ دروم رد تاراھظا هنوگ رھ ای و سیلپ فرط زا هدش ماجنا تاراھظا لیلد هب

 ندنام هب قیوشت دندوب هدومن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا سناژروا تامدخ رگید هکنیا لیلد هب اھنآ نینچمھ  .دندشن نامتخاس
 ،درادن دوجو دندوب هدرکراک نیا ماجنا هب یعس ای و هتفر نامتخاس یالاب فرط هب اھنآ هکنیا رب ینبم یکردم .دندشن اجنآ رد
 نتفر یارب اھ رتپوکیلھ روضح لیلد هب اھنآ هک تسا عوضوم نیا هدنھد ناشن نیا و دندرک تکرح نیئاپ تمس هب طقف اھنآ
 ندنام یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب اھنآ هک دنھد یم ناشن دھاوش .دندوب هدشن قیوشت نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب
 هب هک دندوب هدرک یعس و دندوب هداتفا ریگ دود لیلد هب هک دنتفگ اررکم اھنآ هک ارچ ،دندوب هدشن قیوشت م-21 هقبط رد

 لبق هک تسا نشور احضاو 999 اب هدش رارقرب سامت نیلوا رد .دندوب هدشن راک نیا ماجنا هب قفوم یلو دنورب نیناپ تمس
 .دندوب هداتفا ریگ هک دندوب رواب نیا هب اھنآ ،دوش رضاح هنحص رد رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا

 م 20 هقبط       10.5

 ینامز 174 و 171 یاھ نامتراپآ نانکاس .دندوب نامتراپآ ششرد و م-20 هقبط رد رفن 14 ،دش زاغآ یزوس شتآ هک ینامز 10.5.1
 نامتراپآ رد الاتآ وا رتخد و گنیک ایروتکیو  ,s114,s116,s121,s122.دندرک کرت ار لحم گنردیب ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ دندش هجوتم هک
 قیرط زا نامتخاس کرت هب یعس هک ینامز و دوخ نامتراپآ کرت زا سپ یداکلب هداوناخ وضع راھچ یلو ،دنتشذگرد دوخ
 نتخیرگ هب یعس هکنیا زا سپ نینچمھ هیاس اجیداک و یدنم یرم رتخد و ردام .دندرک توف دندومن یم نیئاپ هقبط هب نتفر
 درک توف هک ییاج ،م-23 هقبط هب نآ زا دعب و هتفر نیئاپ تمس هب 176 نامتراپآ زا زریمار ونابروا اکیسج .دنتشذگرد دندومن
  .)6-10.2.6.5 یاھ فارگاراپ( تفر

 

 / درک یم یگدنز نس مان
 درک توف درک یم تاقالم

 172 نامتراپآ 172 نامتراپآ 71 گنیک ایروتکیو
 172 نامتراپآ 172 نامتراپآ 40 الاتآ اردناسکلآ
 م-13 هقبط ورھار 173 نامتراپآ 54 یدنم یرم
 م-9 هقبط ورھار 173 نامتراپآ 24 هیاس اجیداک
 م-20 هقبط ورھار 175 نامتراپآ 32 یدکلب رمع
 م-20 هقبط ورھار 175 نامتراپآ 31 نادمح حرف
 م-20 هقبط ورھار 175 نامتراپآ هھام6 یدکلب انیل
 ناتسرامیب 175 نامتراپآ 8 یدکلب  کالام

 

 172 نامتراپآ      10.5.2

 تامدخ اب رادناسکلآ و ایروتکیو .دندوب یگدنز هب لوغشم 172 نامتراپآ رد اتلآ رادناسکلآ وا رتخد و گنیک ایروتکیو مناخ 10.5.2.1
 هب نیدھاش تاراھظا زا مادکچیھ و دنتفرگن سامت یزوس شتآ نامز تدم یط رد هداوناخ یاضعا ای و ناتسود ،سناژروا
 دوجو دنا هدرک کرت ار دوخ نامتراپآ یزوس شتآ تدم یط رد اھنآ هکنیا تابثا یارب یکردم .دننک یمن هراشا صخش ود نیا
 ای و دندنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ نامز تدم یط رد اھنآ ارچ هک دروم نیارد  میتسین رداق ام ،ابقاعتم .درادن
 یاھ ناکم زا سرت( ایبوفورگآ اردناسکلآ .مییامن یریگ هجیتن ار دندوب هاگآ نآ دروم رد ای و هدوبرادیب نآ زورب نامز رد هکنیا

 وا هک دشاب یلیلد ایبوفورگآ تسا نکمم ،تشاد عالطا شتآ دروم رد وا رگا .درک یمن کرت ار نامتراپآ و تشاد )غولش
   .تفرگ  دوخ نامتراپآ کرت مدع هب میمصت

 اردناسکلآ و ایروتکیو هک دشاب هدش ثعاب تسا نکمم اھرتپوکیلھ روضح ایآ هک دروم نیا رد یریگ هجیتن یارب یکردم 10.5.2.2
 هکنآ لامتحا ،رگید یاھ سامت و 999 اب سامت یرارقرب مدع ،یلو .درادن دوجو ،دنریگب ار نامتراپآ رد ندنام یقاب هب میمصت
 سناژروا تامدخ هب دنتشاد زاین اھنآ هک ارچ ،دزاس یم دیعب ار دنشاب هدوب هدنام رظتنم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن لیلد هب اھنآ
  .دندرکن ار راک نیا و ،دنھد عالطا دوخ روضح دروم رد

 173 نامتراپآ      10.5.2
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 نامتراپآ اھنا ،یزوس شتآ تدم یط رد ینامز رد .دندرک یم یگدنز 173 نامتراپآ رد ،هیاس اجیداک وا رتخد و یدنم یرم 10.5.2.1
 شتآ نارومام .دش ادیپ م-13 هقبط کرتشم ورھار رد یرم دسج .دنزیرگب نامتخاس زا دندوبن رداق یلو دندرک کرت ار دوخ
 یناشن شتآ نارومام قیرط زا اجیداک ،تایلمع یط رد .دندرک ادیپ م-10 و م-9 هقبط نیب یاھ هلپ هار رد ار اجیداک ،یناشن
 تامدخ اب راب کی اجیداک یزوس شتآ نامز تدم یط رد  s383,s384.دش یبایزاب اجنآ زا ادعب وا و دش لقتنم م-9 هقبط ورھار هب
 دوب هبتاکم لاح رد یتسود اب Facebook Messenger قیرط زا حبص 3 ات 1:49 تاعاس نیب وا یلو ،نتفرگ سامت سناژروا
  S382.دناسر اجیداک عالطا اب ار LFB فرطزا هدش مھارف یاھ هیصوت و درک تبحص LFB اب راب جنپ تسود نیا و

 173 نامتراپآ رد هیاس اجیداک قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 02:24:31 10.5.2.2
 

 .دوب ندش دراو لاح رد دود یدایز رادقم هک تفگ وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب اجیداک
 زا ،دندوب اجنآ کرت هب رداق هک یتروص رد ،دننامب یقاب اجنآ رد دوب نما هک یتروص رد -تشاد هنیزگ ود وا هک تفگ روتارپا
 اجنآ ندرک کرت ناکما و تشاد دوجو اجنآ رد یدایز دود و دوب نامتخاس یالاب یاھ تمسق رد وا هک تفگ اجیداک .دنورب اجنآ
 شتآ نارومام هک دھد یم نانیمطا وا هب روتارپا .دیامن دودسم ار دود هک دش هیصوت وا هب لیلد نیمھ هب ،تشادن دوجو
 356و355و187..دتفایب قیوعت هب شتآ دورو هک دش دھاوخ ثعاب نیا و ،دنتسھ شتآ دض اھرد و دیسر دنھاوخ وا هب یناشن

 و دوب نتخوس لاح رد وا نامتخاس هک تفگ اجنآ رد و درک لاسرا Face Book یور رب ار یمایپ اجیداک حبص 1:49 تعاس رد 10.5.2.3
 هب و تفرگ سامت 999 اب حبص 2:49 تعاس رد لوا هلحو رد ،زگرک یلراچ وا ناتسود زا یکی .دنک کرت ار اجنآ دوبن رداق وا
 یلراچ  357.دننک کرت ار اجنآ ناشدوخ دیاب دارفا هک دش هیصوت یلراچ هب .دوب هداتفا ریگ لخاد رد اجیداک هک داد عالطا اھنآ
 نامتخاس یالاب تمسق رد هکنیا لیلد هب وا هک تفگ اجیداک .تشاذگ اجیداک رایتخا رد ار تاعالطا نیا Face Book قیرط زا
 وا هب هراب ود و درک تبحص LFB اب رگید یراب یارب یلراچ 2:56 تعاس رد لیلد نیمھ هبو ،دنک کرت ار اجنآ دیسرت یم ،دوب
 هلپ ندرک ادیپ یارب هک تفگ وا هب و تشاذگ وا رایتخا رد ار تاعالطا نیا رگید راب یلراچ  358.دنک کرت ار اجنآ هک دش هتفگ
 هک دنک یم دیئات اجیداک .دوبن شتآ زا یرثا و تشاد دوجو دود طقف اجنآ رد و دندرک یم تکرح اھراوید یکیدزن زا دیاب اھ
 یم وا رایتخا رد زین ار تسا هدروآ تسد هب نیالنآ قیرط زا هک ییاھ هیصوت نینچمھ یلراچ .تسا هدش هجوتم ار هیصوت
 دومن اجنآ کرت هب یعس وا هک دیوگ یم اجیداک .دنکن زاب ار رد ،دوش یم دراو دود هک یتروص رد و هدنام لخاد رد ،دراذگ
 هب عورش دومن راک نیا ماجنا هب مادقا هک ینامز و ،دوب دود زا رپ و هریت اج همھ اھ هلپ هار یور رد و دوب یوق لیخ دود یلو
 ،دنزیرگب اجنآ زا ناشدوخ دیاب اھنآ هک دش هتفگ وا هب راب رھ و ،دومن تبحص LFB اب رگید تاعفد هب یلراچ .درک ندش هفخ
 اجیداک هب یلراچ ،حبص 3:32 تعاس رد یلراچ سامت نیرخآ زا سپ  359-361.دناسر اجیداک عالطا هب یلراچ هک یا هیصوت
 رد اجیداک زا مایپ نیرخآ  361.دندوب ندمآ لاح رد زین یناشن شتآ نارومام یلو ،دننک کرت ار اجنآ اھنآ هک دوب مزال هک تفگ

  s382.دوب الاب عافترا هک ارچ دنک کرت ار اجنآ دیسرت یم هک تفگ وا نآ رد و دیسر حبص 3:02 تعاس

 اجنآ زا دندوب هدرک یعس شردام و وا هک داد حیضوت و درک تبحص ،نیلوا لدآ ،دوخ تسود اب حبص 2:50 تعاس رد اجیداک 10.5.2.4
 حبص 3:15 تعاس رد رگید یراب اھنآ .تشاد دوجو هلپ هار رد یدایز دود هک ارچ دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق یلو دنزیزگب
 ندش دراو ایآ تسناد یمن هکنیا دروم رد وا و دندرک تبحص دندوب دوخ نامتراپآ لخاد رد مھ زونھ یرم و اجیداک هک ینامز
  .دندرکن تبحص رگید نآ زا سپ اھنآ .دومن یم یگدز تشحو ساسحا دوب نما یراک اھ هلپ هار هب

 و اضاقت .تسا هدشن هراشا رتپوکیلھ هب اجیداک اب هدش لدبو در یاھ مایپ و ، 999 هرامش اب هدش رارقرب یاھ سامت رد 10.5.2.5
 و یرم یزوس شتآ نامز تدم یط رد .تسا هدشن ماجنا ییاوھ قیرط زا تاجن ای و هرجنپ ،رتپوکیلھ دروم رد یا هیصوت
  .دنتفرگن سامت سیلپ اب اجیداک

 175 نامتراپآ       10.5.3

 هرامش نامتراپآ رد )هھام 6( انیل و )هلاس 5( مینست ،)هلاس 8( کالام اھنآ رتخد هس و نادمح حرف وا رسمھ ،یداکلبرمع 10.5.3.1
 تعاس دودح رد یناشن شتآ نارومام .دندوب رضاح اجنآ رد دش عورش شتآ هک ینامز رد رفن جنپ رھ .دندرک یم یگدنز 175

 هلپ زا ار وا و هتشادرب ار مینست یناشن شتآ نارومام زا یکی .دنتفای ار یداکلب هداوناخ اجنآ رد و هدیسر اجنآ هب حبص 2:07
 رد هداوناخ نیا هکنیا دروم رد دوخ ناراکمھ هب وا ،دننک لابند ار وا هداوناخ یاضعا هیقب هک تشاد راظتنا وا ،درب نیئاپ هب اھ
 صاخشا اب دنتفر یم الاب فرط هب هک یناشن شتآ رگید نارومام حبص 3 تعاس دودح رد ،یلو .داد عالطا دوب نامتراپآ لخاد
 نیب یاھ هلپ یور رب اھنا یاھدسج هک ارچ دنشاب هدوب انیل و حرف ،رمع اھنآ هک دور یم لامتحا .دندش وربور هدرک توف
 یمن ناشن یشنکاو هک ینز کیدزن داد یمن ناشن یشنکاو چیھ هک یلاح رد کالام .دندش ادیپ م-20 و م-19 تاقبط
 مھارف وا یارب یکشزپ یاھتبقارم و دش هدرب نوریب نامتخاس زا کالام .دش ادیپ ،دوب هدرک ریگ وا یاپ و )حرف الامتحا( داد
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 ماجنا حرف قیرط زا 999 هرامش اب ینفلت سامت راھچ  s370,s371,s372,s373,s374.تشذگرد ناتسرامیب رد ادعب وا یلو ،دندش
 رتپوکیلھ هب یا هراشا یاھ سامت نیا زا مادکچیھ رد .دندوب هدش ماجنا هداوناخ رگید دارفا اب رگید یاھ سامت و دندش

  .تسا هدشن

 هقبط رد ،وا نامتخاس رد یزوس شتآ هک دیوگب وا هب ات تفرگ سامت نادمح اریمس ،دوخ رھاوخ اب حرف حبص 1 دودح رد 10.5.3.2
 یم سپاولد دروم نیا رد دیابن دوبن وا لزنم کیدزن شتآ هک یتروص رد هک تفگ وا هب اریمس .دوب هتسویپ عوقو هب نیئاپ

 s375.دش

 LFB هب نادمح حرف فرط زا سامت - حبص 01:32:52 10.5.3.3
 

 اھنآ زا و دوب هداد خر یزوس شتآ وا هیاسمھ هناخ رد هک تفگ روتارپا هب حرف ،سناژروا تامدخ اب دوخ سامت نیلوا یط رد
 شتا هک دھد یم عالطا وا هب روتارپا .درک یم راکچ دیاب تشاد دوجو  وا نامتراپآ لخاد دود هک یتروص رد هک درک لاوس
 .دنیامن دودسم ار دود و هداد همادا دوخ نامتراپآ رد ندنام هب دیاب تسا نما اھنآ یارب رگا و تسا مراھچ هقبط رد یزوس

 282و181.دما دنھاوخ اھنآ تاجن یارب یزوس شتا نارومام هک دھد یم نانیمطا وا هب روتارپا

 999 هب نادمح حرف فرط زا سامت - حبص 01:35:44 10.5.3.4
 

 شخب هب سامت نیا ریخات هقیقد تفھ دودح زا دعب .دومن ار یناشن شتآ یاضاقت و هتفرگ سامت 999 نفلت هرامش اب حرف
 دسرپ یم ناشیا زا حرف ،دھد یم خساپ NWFC هک ینامز .دوش یم لقتنم )NWFC( یبرغ لامش رد یزوس شتآ لرتنک
 ار راک نیا ظیلغ هریت دود لیلد هب اھنآ یلو دننک کرت ار اجنآ هک تساوخ یم وا رھوش هک دیوگ یم و دننک راکچ دیاب هک
 یم علطم دنتسھ اجنآ اھنآ هکنیا دروم رد یناشن شتا همدخ هک دھد یم نانیمطا روتارپا .دنا هدادن ماجنا
 284و832و183و182.دنشاب

 999 هب نادمح حرف فرط زا سامت - حبص 02:07:07 10.5.3.5
 

 دود و تسا ریز تمسق رد شتآ هک دیوگ یم روتارپا هب وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب حرف
 دروم رد یناشن شتا همدخ هک دھد یم نانیمطا روتارپا .تسا سپاولد دوخ دازون دروم رد وا و دوش یم لخاد نامتراپآ هب
 286و285و185و184.دھد همادا دود ندومن دودسم هب هک دیوگ یم وا هب و دنشاب یم علطم دنتسھ اجنآ اھنآ هکنیا

 لخاد رد مھ زونھ اھنآ هک تفگ حرف .دومن تبحص نفلت قیرط زا حرف اب رگید یراب یارب اریمس حبص 2 تعاس دودح رد 10.5.3.6
 هقیقد 10 اھنآ .دوش مھارف تاجن ات دنوش رظتنم و دننامب یقاب اجنآ رد هک دوب هتفگ اھنآ هب 999 روتارپا و دندوب دوخ نامتراپآ
 دننک دودسم ار دود و دننامب یقاب اجنآ رد هک هدش هتفگ اھنآ هب هک تفگ رگید یراب یارب حرف و دندرک تبحص هرابود دعب
 تبحص رگید نآ زا سپ اھنآ .دندوب هدامآ راک نیا ماجنا یارب اھنآ ،دننک کرت ار اجنآ هک دش هتفگ اھنآ هب هک ینامز یلو
 s375.دندرکن

 999 هب نادمح حرف فرط زا سامت - حبص 02:17:13 10.5.3.7
 

 نیا رد یلو دنک یم لصتم LFB هب ار سامت نیا BT .دومن ار یناشن شتآ یاضاقت و هتفرگ سامت 999 نفلت هرامش اب حرف
 یناشن شتآ نارومام اب سامت نیا یط رد حرف سپ( دبای یم همتاخ سامت و دنوش یمن مھارف حرف فرط زا تاعالطا نامز

 287و186).دنک یمن تبحص

 یریگ هجتین  10.5.4

  :دندنام یقاب نامتخاس لخاد رد ریز دراوم لیلد هب حرف و رمع دنھد یم ناشن دھاوش 10.5.4.1

a. دننک دودسم ار دود و هدنام یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد هک دش هیصوت اھنا هب لوا هلحرم رد. 
 

b. دوب مراھچ هقبط رد شتآ هک دش هتفگ اھنا هب. 
 

c. روتارپا LFB دمآ دنھاوخ اھنآ تاجن یارب یناشن شتآ نارومام هک داد نانیمطا اھنا هب. 
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d. دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق ورھار رد ظیلغ هریت دود لیلد هب یلو دننک کرت ار اجنآ دندرک یعس اھنآ. 

 نامتخاس لخاد رد یزوس شتآ نامز تدم یط رد لوا هلحرم رد هیاس اچیداک و یدنم یرم هک دنھد یم ناشن دھاوش 10.5.4.2
 شتآ نارومام هک دش هداد نانیمطا اھنآ هب و دننک دودسم ار دود و هدنام اجنآ رد هک تفگ اھنآ هب یناشن شتآ هکارچ دننام
 دندیسرت یم یلیخ دودرپ و کیرات هلپھار هب دورو و اجنآ کرت دروم رد اھنآ ،هوالع هب .دمآ دنھاوخ اھنآ تاجن یارب یناشن

 هب روبجم ار ناشدوخ اھنآ یتقو ،رخآ رد .دنشکب سفن دندوبن رداق ظیلغ دود لیلد هب و هدرک اجنآ کرت هب یعس البق هک ارچ
 کرت هب رداق هکنیا زا لبق شتآ /دود لیلد هب یلو دنورب اھ هلپ نیئاپ هب و هدیسر هلپھار هب هک دندش قفوم ،دندرک اجنآ کرت
 .دنسرب م-9 و م-13 یاھ هقبط هب بیترت هب دنتسناوت یلو ،دندمآ رد اپ زا دنشاب اجنآ

 نایم زا .دندرکن تبحص سیلپ تامدخ یاضعا زا یکی اب م-20 هقبط نینکاس زا مادکچیھ ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.5.4.3
 یاھرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تاراھظا ای و سیلپ تاراھظا لیلد هب مادکچیھ ،دنتشذگرد یزوس شتا لیلد هب هک یناسک
 لخاد رد هک دندشن قیوشت ،دوب هدش هتفگ یرگید سناژروا تامدخ فرط زا اھرتپوکیلھ دروم رد هک یبلطم ای و ،سیلپ

 یم ناشن دھاوش .)زریمار ونابروا اکیسج( درک تکرح الاب فرط هب م-20 هقبط نینکاس زا یکی اھنت .دننامب یقاب نامتخاس
  .دنامب یقاب م-20 هقبط رد دشن قیوشت اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب ،سکچیھ هک دنھد

 م 19 هقبط       10.6

 166 و 164و162و161 یاھ نامتراپآ نینکاس .دندوب م-19 هقبط رد رفن هدراھچ ،تسویپ عوقو هب یزوس شتآ هک ینامز 10.6.1
 و هدنام اجنآ رد اھنآ زا رفن تفھ .دنتفر م-23 هقبط هب و ،الاب فرط هب نآ زا سپ و هدرک عامتجا اھ هلپ هار رد )رفن تشھ(
 هعجارم 10.2.4.12 فارگاراپ هب( تفای تاجن و هدمآ نیئاپ م-23 هقبط زا ،164 نامتراپآ زا دمحا وموداف .دنتشذگرد ابقاعتم
  .دشاب هدوب هتفر الاب فرط هب تسا نکمم زین وکات رودنماحم ،تسین مولعم تقد هب هکنآ دوجو اب .)دینک

 دود لیلد هب و هدمآ الاب فرط هب هک یصاخشا اب یلو دنتفر نیئاپ اھ هلپ زا دوخ رتخد ود اب 163 نامتراپآ زا ننوکم نورم 10.6.2
 ضوع ار دوخ رظن ادعب یلو درک تکرح الاب تمس هب هرابود شنارتخد اب وا .دش هجاوم دنورب الاب فرط هب هک دندز یم دایرف
 .)10.2.2.19 فارگاراپ( تخیرگ نامتخاس زا s124,s325دسرب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق و درک تکرح نیئاپ تمس هب و هدرک

 هجوتم دندرک زاب ار رد هک ینامز و دندش هاگآ شتا دروم رد دیبوک یم رد هب هک یسک قیرط زا 165 نامتراپآ نکاس ود 10.6.3
 دنامب یقاب اجنآ رد شرسمھ یفیحن لیلد هب هک تفرگ میمصت نوترب سالوکین .دوب هدش رپ ظیلغ دود اب ورھار هک دندش
 اب وا هک ینامز LFB .تشادن نانیمطا دنوش جراخ اجنآ زا نما روطب دنتسناوت یم اھنآ هک عوضوم نیا دروم رد وا هک ارچ

 تاجن یناشن شتآ نارومام قیرط زا رخآ رد اھنآ و دنامب یقاب دوخ نامتراپآ رد هک تفگ وا هب تفرگ سامت 999 نفلت هرامش
  .دشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا 999 اب هدش رارقرب یاھ سامت یط رد  s115,320,321.دنتفای

 م 18 هقبط       10.7

 155 و 154 ،151 نامتراپآ نانکاس صاخشا نیا نایم زا .دندوب م -18 هقبط رد داد خر یزوس شتآ هک ینامز رد رفن هدزناش 10.7.1
-10.2.2.11 یاھ فارگاراپ( دنداد تسد زا ار دوخ ناج اجنآ رد و دنتفر م-23 هقبط هب یزوس شتآ نامز تدم یط رد )رفن جنپ(

 شکچوک ردارب و ،وئاش تنگ ،دوخ ردام اب 153 نامتراپآ رد هلاس جنپ سولوئاپ کازیا .)دینک هظحالم ار 10-10.2.6.7 و 20
 اب اھ هلپ زا هک ینامز رد کازیا .دوب اجنآ رد یزوس شتآ بش نامز تدم یط رد هلکت سولوئاپ ،وا ردپ .درک یم یگدنز
 ناج دود مامشتسا لیلد هب ،تفر یم نیئاپ ،دندش یم یربھر یناشن شتآ نارومام فرط زا هک  ،نارگید و دوخ هداوناخ
 کرت ار نامتخاس ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ هک دندش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیب 156 نامتراپآ نینکاس .داد تسد زا ار دوخ
 .دندرک
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 / درک یم یگدنز نس مان 
 درک توف درک یم تاقالم

 هقبط ،201 نامتراپآ 151 نامتراپآ 65 یباھسارفا هنیکس
  م-23

 هقبط ،201 نامتراپآ 151 نامتراپآ 59 یباھسارفا همطاف
  م-23

 هقبط ،201 نامتراپآ 154 نامتراپآ 61 یناک دیمح
 م-23

 هقبط ،201 نامتراپآ 155 نامتراپآ 29 موتفاھ یتکرب
 م-23

 هقبط ،201 نامتراپآ 155 نامتراپآ 12 موتفاھ کوریب
 م-23

 م-13 هقبط ورھار 153 نامتراپآ 5 سولوئاپ کازیا
 

 رادیب دندز یم دایرف شتآ دروم رد هک یصاخشا فرط زا حبص 1 تعاس رد ،م-18 هقبط رد 152 نامتراپآ نکاس ،ییھی ایبار 10.7.2
 تفگ وا هب LFB و تفرگ سامت 999 نفلت هرامش اب تشاد دوجو دود وا هناخ زا جراخ رد دش هجوتم هکنیا زا دعب  385.دش
 سپ  .دندنام یم یقاب دندوب هک ییاج رد دیاب اھنآ و دوب لرتنک تحت و دوب هتسویپ عوقو هب مراھچ هقبطرد یزوس شتآ هک
 ایبار یلو .دنک کرت ار اجنآ هک دنتفگ یم وا هب هک دومن تفایرد ییاھ سامت دوخ هداوناخ و ناتسود فرط زا ایبار نآ زا
 اب وا .دندوب وا هارمھ وا لاسدرخ کدوک هس .دنامب یقاب لخاد رد و هداد شوگ ربدم دارفا یاھ هیصوت هب هک تفرگ میمصت

LFB هدیبوک وا رد هب ،دمحا هدیس و دیھاش ،156 نامتراپآ ناگیاسمھ .دنامب یقاب اجنآ رد هک دش هتفگ وا هب و تفرگ سامت 
 هکنیا دروم رد ایبار .دنتفر نیئاپ اھ هلپ زا زین ناشدوخ نآ زا سپ و دوش جراخ اجنآ زا شناکدوک اب هارمھ هک دنتفگ وا هب و
 نآ رد و ،دندمآ رد تمس هب یناشن شتآ رومام ود .دوب هدرک تفایرد ضقانتم یاھ هیصوت هک ارچ ،دوب مگردرس دنک راکچ
 دنتفگ یناشن شتا نارومام .دوب هریت الماک اجنآ و ،دندوب هدش شوماخ اھ عارچ و دوب ورھار لخاد رد یا هریت ظیلغ دود نامز
 ار راک نیا اھنآ یلو ،تفر دنھاوخ نیئاپ فرط هب مھ اب یگمھ نآ زا سپ و دومن دنھاوخ قیقحت اھ هیاسمھ دروم رد هک
 هب رداق ظیلغ دود لیلد هب اھنآ هک تفگ LFB هب و نتفرگ سامت 999 هرامش اب حبص 01:33:00 تعاس رد ایبار .دندرکن
 کدوک ود ،سولوئاپ ،تنگ هب و هدرب 153 نامتراپآ هب ار دوخ ناکدوک وا و دش ایبار نامتراپآ دراو شتآ 194.دوبن اجنآ زا نتخیرگ
 یراب ایبار .تشاد لماک دامتعا ،دنتشگ یم زاب یناشن شتآ نارومام هک دروم نیا رد و ،دش قحلم وینا تشالاویھیو اھنآ
 هیاسمھ اب نونکا هک تفگ اھنآ هب وا و دش لصو LFB هب حبص 02:34:42 تعاس رد سامت نیا و تفرگ سامت 999 اب رگید
 .دنوش جراخ اجنآ زا ناشدوخ دننک یعس دیاب اھنآ هک دیوگ یم روتارپا سامت نیا یط رد .دوب 153 نامتراپآ رد دوخ یاھ
 راوشد یراک ناش هیاسمھ هناخ هب نتفر یتح و دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق هریت ظیلغ دود لیلد هب هک دیوگ یم ایبار
 رد کدوک جنپ و غلاب صخش راھچرد هک ینامز 153 نامتراپآ لخاد زا 999 هرامش هب یرگید یاھ سامت  s119,s120,249,195.دوب
 .)10.7.6-10.7.3(دندش ماجنا دندوب اجنآ

 153 نامتراپآ رد هلکت سولوئاپ قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 02:31:26 10.7.3
 

 ندش دراو لاح رد رارف یجورخ زا شتآ هک دیوگ یم وا .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب سولوئاپ
 دود لیلد هب اھنا هک تفگ سولوئاپ .)دوب هتفر م-23 هقبط هب هک ،یناک دیمح نامتراپآ( دوب  هدش 154 نامتراپآ لخاد و هدوب
 تسا رتمک اجنآ رد دود نازیم هک یقاطا هب هک دوش یم هیصوت اھنآ هب .دنورب هلپ هار تمس هب دندوبن رداق ظیلغ
 یارب ندز گنز زا سپ سامت یلو دریگ یم سامت 999 اب حبص 02:42:51 تعاس رد رگید یراب سولوئاپ  248و362و188.دنورب

 363و189.دوش یم عطق LFB هب ندش لصتم نودب ،هقیقد نیدنچ

 LFB هب وینا تشالاویھی فرط زا سامت -حبص 02:42:14 10.7.4
 

 یزوس شتآ .دنتسھ 153 نامتراپآ رد هک تفگ اھنآ هب و تفرگ سامت LFB اب ،155 نامتراپآ نینکاس زا یکی ،وینا تشالاویھی
 لاح رد اھنآ و دنک یمن کمک اھنآ هب یسک هک دیوگ یم وا .دراد دوجو اجنآ رد یدایز دود و هتسویپ عوقو هب 152 نامتراپآ رد
 لاوس و دنا هداتفا ریگ اھنا هک دیوگ یم وا .دننک یم تبحص نامزمھ سامت نیا یط رد روتارپا و وینا یاقآ .دنتسھ ندرم
 هدش رود شتآ زا هک دنک یم هیصوت وا هب روتارپا  ."دنتسرفب اجنآ هب ار یزیچ ای و رتپوکیلھ" دنناوت یم اھنآ ایآ هک دنک یم
 197.دبای یم نایاپ سامت و دھد یمن خساپ روتارپا هب رگید تشالاویھی .دننک دودسم ار دود و

 153 نامتراپآ رد ییحی ایبار قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص02:48:21 10.7.5
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 هداتفا ریگ شتآ زا جورخ هلپ هار لخاد رد ظیلغ هریت دود لیلد هب شنادنزرف و وا هک دیوگ یم و هتفرگ سامت LFB اب ایبار
 تبحص LFB اب رگید یراب ایبار دعب هقیقد دنچ  196.دنامب یقاب اجنآ رد و هدرک دودسم ارنآ هک دیوگ یم وا هب روتارپا .دندوب
 جراخ اجنآ زا ناشدوخ دیاب اھنآ و دنسرب اھنآ هب دوب دنھاوخن رداق یناشن شتا نارومام هک دوش یم هتفگ وا هب و دنک یم

 365.دنوش

 153 نامتراپآ رد Essex FRS هب هکلت سولوئاپ یاھ سامت - حبص 02:51 10.7.6
 

 اجنآ رد ورھار رد دود لیلد هب هک تفگ اھنآ هب و درک تبحص Essex FRS اب 153 نامتراپآ زا هکلت سولوئاپ حبص 2:51 دودح رد
 تاجن یارب یناشن شتا نارومام و دننک دودسم نکمم تروص نیرتھب هب ار دود هک دوش یم هیصوت وا هب .دندوب هداتفا ریگ
 هب ات دنک یم تبحص LFB اب نآ زا دعب سکسا روتارپا  367و190.دنوش جراخ اجنآ زا دیاب دنناوت یم رگا یلو دمآ دنھاوخ اھنآ
 و دراذگ یم سولوئاپ یارب ینفلت یمایپ حبص 2:54 تعاس رد نا زا سپ Essex FRS  366.دنریگب سامت هک دنک هیصوت اھنآ
 هب و درک تبحص Essex FRS اب حبص 2:56 تعاس رد رگید یراب سولوئاپ  191.دنوش جراخ اجنآ زا هک دنک یم هیصوت اھنآ هب
 مھارف اھنآ یارب یگرزب یداب یاھ کشت دنناوت یم ایآ هک دنک یم لاوس سولوئاپ  192.دنک کرت ار اجنآ هک دش هتفگ وا
 18 هقبط زا دیابن اھنآ و دنرادن رایتخا رد یزیچ نینچ هک دنک یم هیصوت اھنا هب روتارپا .دنرپب هرجنپ زا دنناوتب اھنا ات دننک
 و هتسشن هرجنپ جراخ رد وا هک داد حیضوت سولوئاپ 368.دھد یم عالطا دروم نیا رد LFB هب رگید یراب سکسا روتارپا .دنرپب
 سولوئاپ S387,S684.دوش هدامآ ندیرپ یارب دیسر نامتراپآ هب شتا هک یتروص رد هک دوب هداد رارق هرجنپ نوریب رد ار شیاھاپ
 ظیلغ دود لیلد هب هک تفگ ماھاربآ هب و درک تحبص م -7 هقبط رد ناگتتفای تاجن زا یکی ،هببآ ماھاربآ اب حبص 1:30 زا دعب
 S390.دوب هداتفا ریگ

 ار راک نیا زین وا هک دومن تقفاوم تنگ و تفر دھاوخ نیئاپ اھ هلپ زا شدنزرف هس هب  وا هک تفرگ میمصت ماجنارس ایبار 10.7.7
 ار اجنآ شنادنزرف اب هارمھ ایبار .دوب هتفرگ ار کازیا تسد تشلاویھی و دندرک کرت ار اجنآ مھ اب ماجنارس اھنآ .دھد ماجنا
 فرط هب ندش فقوتم نودب اھنآ .ریخ ای دندرک لابند ار وا نارگید ایآ هک دشن هجوتم یلو دش کیرات هلپ هار دراو و درک کرت
 کمک اجنآ زا ندش جراخ یارب اھنآ هب و دندرک تاقالم یناشن شتا نارومام اب م-7 هقبط رد هکنیا ات دندرک تکرح نیئاپ

 s385.دش

 هب وا هک یتقو .دنام یقاب 155 نامتراپآ رد ،دندرک کرت ار اجنآ کوریب و یتکرب هکنیا زا سپ هک دروآ یم دای هب تشالاویھی 10.7.8
 یارب راظتنا و م-18 هقبط رد ندنام تاجن هار نیرتھب هک دوب رواب نیا هب وا ،تفر وا نامتراپآ هب و دید ار تنگ ،دش دراو ورھار
 اجنآ هب زین شنادنزرف و ایبار ،دوب حبص 2:30 ات 2 نیب نیا هک دنز یم نیمخت نانچ وا ،نآ زا سپ یھاتوک نامز .دوب تاجن
 اب ار کازیا تسد و تسد کی اب ار یناشن شتآ رومام تسد وا ،دندیسر اجنآ هب یناشن شتآ نارومام هک ینامز .دندمآ
 s123.دیدن ار وا رگید و درک مگ ار کازیا ،دوب هار طسو وا هک ینامز .دش تیادھ نیئاپ تمس هب و هتفرگ رگید تسد

 اجنآ رد وا هک تفگ وا هب مشاھ .دید حبص 1:43 تعاس دودح رد م-22 هقبط رد هک ار ریدک مشاھ هک دروآ یم دای هب تنگ 10.7.9
 رومام حبص 2 تعاس دودح رد .درک یم ار راک نیمھ دیاب زین وا و دوب هدرک هیصوت نینچ وا هب یناشن شتآ هک ارچ ،دنام یم
 اھنآ هک داد نانیمطا اھنآ هب و دننک دودسم ار دود و هدنام یقاب اجنا رد هک تفگ اھنآ هب و هدمآ اھنآ هناخ هب یناشن شتآ
 رد .دنھد تاجن ار اھنآ و هتشگزاب اجنآ هب یناشن شتآ نارومام هک دندوب رظتنم اھنآ یگمھ هک دیوگ یم تنگ .دنتسھ نما
 .دننک کرت ار اجنآ هک دنتفگ یم اھنآ هب هک دندرک یم تفایرد ییاھ سامت دوخ ناتسود فرط زا سولوئاپ و تنگ ،نامز نآ
 نامتراپآ دراو شتآ هکنیا لیلد هب وا نادنزرف و ایبار .دندنام یقاب اجنآ رد LFB زا هدش تفایرد یاھ هیصوت لیلد هب اھنآ ،یلو
 و دندرک کرت را اجنآ یناشن شتا نارومام زا یکی اب اھنآ ،153 نامتراپآ رد مھ اب ندنام زا دعب .دندمآ اجنآ هب دوب هدش اھنآ
 نامز رد وا هک ارچ دوبن اھنآ اب کازیا هک دش هجوتم تنگ ،دندش جراخ اھنآ هک ینامز .دوب هتفرگ ار کازیا تسد تشالاویھی
  s395.دوب هدش ادج تشالاویھی زا یا هلحرم رد ندمآ نیئاپ

 هک دش هجوتم و درک هاگن نوریب هب دیھاش .دندش رادیب شتآ ریژآ لیلد هب 156 نامتراپآ نینکاس ،دمحا هدیس و دیھاش 10.7.10
 هدیدان اب هک دنتفرگ میمصت و دندرک کرت ار اجنآ گنردیب اھنا .دوب تکرح لاح رد اھنآ نامتخاس تمس هب نیشتا یا هلولگ
 یزوس شتآ نامز رد هک دندومن یم قیوشت ار اھنا و دندوب ورھار رد هک ییاھرتسوپ یور رب هدش مھارف یاھ هیصوت نتفرگ
 دندز ار ناشیاھ هیاسمھ یاھرد نتفر نیئاپ زا لبق اھنآ .دننک تکرح نیئاپ هقبط تمس هب ،دننامب یقاب نامتخاس لخاد رد
 s119,s120,s313,s314.دندرک تکرح ینمیا تمس هب ندش فقوتم نودب و
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 دراو روسناسآ ورھار هب هک یرد یکیدزن رد ،م-13 هقبط ورھار رد یناشن شتآ نارومام فرط زا ادعب سولوئاپ کازیا دسج 10.7.11
  s401,s402.دش ادیپ دش یم

  یریگ هجتین  10.7.12

 ود ،)دیمح و ،کوریب ،همطاف ،هنیکس( دندرک تکرح یالاب تمس هب م-18 هقبط نینکاس زا رفن جنپ یزوس شتآ نامز رد 10.7.13
 اھنآ نادنزرف و ایبار ،سولوئاپ ،تنگ و )دمحا هدیس و دیھاش( دندرک تکرح نیئاپ تمس هب گنردیب شتآ تیور ضحم هب رفن
  :دوب ریز رارق زا دندنام یقاب اجنآ اھنآ هک یلیالد .دنداد تاجن ار اھنآ یناشن شتآ نارومام هکنیا ات دننام یقاب الاب هقبط رد

a. LFB ؛دوش رظتنم تاجن یارب و هدنام یقاب اجنآ رد هک تساوخ اھنآ زا 
 

b. دننک کرت ار اجنا اھنآ هک دش نآ عنام ظیلغ دود. 
 

c. یارب اجنآ رد ندش رظتنم یارب رتشیب یاھ هیصوت اھنا یارب ،دندمآ اجنآ هب یناشن شتآ نارومام هکنیا زا سپ 
 .دش مھارف ندش تروکسا

 
d. دنوب ناوج یلیخ لحم کرت ای و ندنام دروم رد  لقتسم یاھ یریگ میمصت ماجنا یارب ناکدوک.   

 .دنتفرگن سامت MPS اب یزوس شتآ نامز تدم یط رد دندنام یقاب م-18 هقبط رد لوا هلحرم رد هک یناسک زا مادکچیھ 10.7.14
 اھرتپوکیلھ دروم رد هک یبلطم ای و ،سیلپ یاھرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تاراھظا ای و سیلپ تاراھظا لیلد هب سکچیھ
 سامت زا مادکچیھ رد .دننامب یقاب نامتخاس لخاد رد هک دندشن قیوشت ،دوب هدش هتفگ یرگید سناژروا تامدخ فرط زا

 تعاس رد تشالاویھی فرط زا هدش هئارا تساوخرد ،انثتسا اھنت ،تسا هدشن رتپوکیلھ هب یا هراشا هدش رارقرب یاھ
 هیصوت اھنآ هب ،دندوب هداتفا ریگ دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ هکنیا زا سپ سامت نیا 197.تسا هدوب حبص 2:42

 هدرکن یا هراشا رتپوکیلھ هب تشالاویھی دوخ همانراھظا رد یلو .دش ماجنا ،دندوب هدش دیماان و دننامب یقاب اجنآ رد هک دش
  .دنامب یقاب م-18 هقبط رد دشن قیوشت اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب ،سکچیھ هک دنھد یم ناشن دھاوش s123.تسا

 م 17 هقبط       10.8

 هکنآ زا سپ گنردیب  146 و ،145 ،141 نامتراپآ نینکاس .دندوب م -17 هقبط رد داد خر یزوس شتآ هک ینامز رد رفن هدفھ 10.8.1
 هقبط رد هک یصاخشا یمامت .دندرک کرت ار نامتخاس 999 هرامش اب سامت نودب ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ هک دندش هجوتم

 شتآ نارومام فرط زا ،دومن نامتخاس زا زیرگ هب مادقا هکنیا زا دعب یفولاخ اجیداک .دنداد تسد زا ار دوخ ناج دندنام م-17
  .دش مالعا یفوتم اجنآ رد و دش هدرب نامتراپآ جراخ هب یناشن

 درک توف نکاس نس مان 
 142 نامتراپآ 142 نامتراپآ 79 هایم ورماک
 142 نامتراپآ 142 نامتراپآ 27 دیمح دمحم
 142 نامتراپآ 142 نامتراپآ 26 فینح دمحم
 142 نامتراپآ 142 نامتراپآ 64 مگب ایبر
 م-17 هقبط ورھار 142 نامتراپآ 22 مگب انسوھ
 م-14-10 هقبط ورھار 143 نامتراپآ 52 یفولاخ اجیداک
 144 نامتراپآ 144 نامتراپآ 60 انیجنیچ تنسنیو

 

 142 نامتراپآ       10.8.2

 یگدنز 142 هرامش نامتراپآ رد مگب انسوھ و فینح دمحم ،دیمح دمحم اھنآ غلاب دنزرف هس و هایم ورماک وا رھوش ،مگب ایبر 10.8.2.1
 ،دوب ورھار رد هک انسوھزا ریغ هب ،ناشیا یایاقب ،دنداد تسد زا ار دوخ ناج یزوس شتآ یط رد رفن جنپ رھ .دندرک یم
 نیلوا .دندش رارقرب 999 سناژروا تامدخ اب سامت جنپ حبص 3:18 ات 1:28 تاعاس یط رد  .دندش ادیپ نامتراپآ لخاد رد
 .دندش لصتم LFB هب یدعب سامت هس و MPS هب سامت
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 مگب انسوھ فرط زا MPS اب سامت -حبص 01:29:02 10.8.2.2
 

 هدز تشحو انسوھ .دش لصتم MPS هب یلو دومن ار یناشن شتآ یاضاقت و هتفرگ سامت 999 نفلت هرامش اب انسوھ
 یناشن شتآ هک دیوگ یم MPS روتارپا .دیامن یم کمک یاضاقت و دراد دوجو دود وا نامتراپآ لخاد رد هک دنک یم راھظا
 قیرط زا تاجن هب یا هراشا نآ رد و تفرگ تروص رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق سامت نیا .دمآ دھاوخ اھنآ هب کمک یارب

 370و369و198.داد عالطا سامت دروم رد LFB هب MPS روتارپا سامت نیا زا دعب .تسا هدشن رتپوکیلھ

 مگب انسوھ فرط زا 999 اب سامت -حبص 02:26:38 10.8.2.3
 

 هب کمک یارب سکچیھ ،دوب اھنآ هرجنپ نوریب رد شتآ هک دومن راھظا وا ،دش لصو LFB هب و تفرگ سامت 999 اب انسوھ
 دنھاوخن تسد زا ار ناشناج اھنآ هک دھد یم نانیمطا وا هب روتارپا .داد دنھاوخ تسد زا ار دوخ ناج اھنآ و دمآ یمن اھنآ
 سامت .داد دھاوخ عالطا دروم نیا رد دنتسھ هنحص رد هک یھدنامرف دحاو هب هک دیوگ یم و دنک یم دیئات ار سردآ ،داد
 372و371و199.تسا هدشن هراشا رتپوکیلھ هب سامت نیا رد .دبای یم همتاخ ینفلت

 142 نامتراپآ رد ثنوم صخش قیرط زا 999 هرامش هب سامت - حبص 03:08:54 10.8.2.4
 

 .دش لصتم LFB هب و دش تفایرد دش یم هداد تبسن دیمح دمحم هب هک ینفلت قیرط زا 999 نفلت هرامش هب سامت
 سامت نیا هب انسوھ .دنتسین اجنآ کرت هب رداق دود لیلد هب و هدوب 142 نامتراپآ رد اھنآ هک دیوگ یم هدنریگ سامت صخش
 هب اھنآ هک دیوگ یم انسوھ یلو دنزیرگب اجنآ زا و هدرک کرت ار نامتراپآ دیاب اھنآ هک دیوگ یم وا هب روتارپا و هدش قحلم
 هناخزپشآ زا یمین هب شتآ و ،دنتسین ندید هب رداق اھنآ ،دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق تسا ظیلغ یلیخ دود هکنیا لیلد
 هب ندز داد اب انسوھ .دنورب نیئاپ اھ هلپ زا و هدش جراخ اجنآ زا ناشدوخ دیاب هک دنک یم رارکت روتارپا  .تسا هدش دراو
 ارنآ BT روتارپا یلو ،دنک یم عطق ار سامت LFB و دھد یمن خساپ رگید وا .دننک کرت ار اجنآ دیاب هک دیوگ یم دوخ هداوناخ
 تفایرد هدنریگ سامت )صاخشا( صخش فرط زا یخساپ تسین رداق LFB روتارپا  200.دنک یم لصو LFB هب رگید یراب یارب
 374و373.دننز یم دایرف و هدرک تبحص هنحص تسشپ رد اھنآ و دنک

 مگب انسوھ فرط زا LFB اب سامت -حبص 03:18:16 10.8.2.5
 

 نامتراپآ رد و هدوب هدنز مھ زونھ اھنآ هک دیوگ یم LFB روتارپا هب ،دنک یم هیرگ و تسا هدز تشحو هک یلاح رد ،انسوھ
 جراخ هرجنپ زا دنناوتب اھنآ ات دوش هداتسرف اجنآ هب رتپوکیلھ هک دنک یم اضاقت وا .دنک یم کمک یاعدتسا وا ،دنتسھ 142

  .دنوش جراخ اجنآ زا ناشدوخ هک دننک یعس دیاب اھنآ هک دیوگ یم یلو دھد یمن خساپ تساوخرد نیا  هب روتارپا .دنوش
 ودرھ هکنیا رطاخ هب و تسا مرگ یلیخ اھنآ یدورو رد نوریب هک ارچ ،دنتسین راک نیا ماجنا هب رداق اھنا هک دیوگ یم انسوھ
 375و201.دنتسھ نسم اھنآ

 راھظا وا ،دش اجنآ کرت هب قیوشت هکنیا مغریلع و درک تبحص یددعتم صاخشا اب انسوھ ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.8.2.6
  s422,s425.دوبن یزیچ ندید هب رداق و هدوبن راک نیا ماجنا هب رداق ظیلغ دود لیلد هب هک تشاد

 هدرک یبلق و یزغم هتکس راب کی زا شیب ،دوب رامیب هایم ورماک هک دنھد یم حیضوت تایئزج هب میکح دمحم و موناخ محور 10.8.2.7
 s422,s423.دورب نیئاپ اھ هلپ زا هک دوبن رداق یلک هب و دوبن دایز یتفاسم یارب نتفر هار هب رداق ،تشاد زوزترآ شیاھاپ رد ،دوب

 999 نفلت هرامش اب سامت نودب ار اجنا گنردیب و دندشرادیب یزوس شتآ زورب لیلد هب 146 و 145 یاھ نامتراپآ نینکاس 10.8.2.8
 و الاب تمس هب اھنآ زا یخرب و دید ورھار رد ار دندوب مگردرس یلیخ هک یصاخشا 145 نامتراپآ زا ،زنوج نیروک .دندرک کرت
 م-10 خیرات رد هک تشاد راھظا نیروک .دندوب عالطا یب دوب اجک رد شتآ هکنیا دروم رد و دنتفر یم نیئاپ تمس هب نارگید
 یزوس شتآ هک یتروص رد تفگ وا هب و درک تاقالم ار اھنآ شتآ ربارب رد ینمیا زا نانیمطا یارب یناشن شتآ رومام یالوج
 s110,s113,s126,s142,s143.دمآ دنھاوخ اھنا هب کمک یارب یناشن شتآ نارومام و دننامب یقاب دوخ نامترااپآ رد دیاب اھنآ ،دھد خر

 143 نامتراپآ       10.8.3

 یزوس شتآ نامز تدم یط رد حابص .درک یم یگدنز 143 نامتراپآ رد هللادبع حابص دوخ رھوش اب هارمھ یفولخ اجیداک 10.8.3.1
 تامدخ اب اجیداک و حابص یزوس شتا نامز تدم یط رد .درکن مھارف یا همانراھظا یلو تفای تاجن نآ زا و تشاد روضح
 قیرط زا وا ندب .درکن رارقرب یسامت هنوگچیھ یناشن شتآ نارومام اب دوخ گرم زا لبق اجیداک .دنتفرگن سامت سناژروآ
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 هدرم اجنآ رد و دش هدرب نوریب هب وا .دش ادیپ م-14 ات م-10 یاھ هقبط یاھ ورھار زا یکی نیب رد یناشن شتآ نارومام
   .دش مالعا

 دینش ار رطخ ریژآ هک ینامز پورسم .دندوب 141 هرامش نامتراپآ رد گنوئچ -یھ گنوف و نایراکنات اتیر ،نایجمساک پورسم 10.8.3.2
 اب و دوش علطم دروم نیا رد ات تفر نیئاپ هقبط هب گنوف .دش علطم شتآ دروم رد دید جراخ رد ار یناشن شتآ نارومام و
 زا جراخ رد شتآ هک دش هجوتم نآ زا سپ پورسم .دومن تاقالم درک یم کرت ار نامتخاس دود مامشتسا لیلد هب هک ینز

 رادیب ار اتیر ،هتفرگ ار نامتخاس کرت هب میمصت گنردیب وا .دوب الاب فرط هب تکرح لاح رد مجنپ ای مراھچ هقبط زا نامتخاس
 .دنک کرت ار اجنآ هک تفگ وا هب و هدرک تبحص اجیداک اب و دز ار 143 نامتراپآ رد پورسم .دندش جراخ اجنآ زا اھنآ زا و هدرک
 رد اھنآ .دندرک تکرح نیئاپ تمس هب گنوف و پورسم ،اتیر نامز نیا رد و ،دنزب ادص ار دوخ رھوش ات تفر لخاد هب اجیداک
 همھاو دوب دنھاوخن اجنآ زا جورخ هب رداق اھنا هک دروم نیا رد پورسم و دندرک هبرجت ار یظیلغ دود متشھ و متفھ تاقبط
 راھظا پورسم .دندرک کرت ار اجنآ حبص 1:27 تعاس رد و هداد همادا نتفر نیئاپ هب اھنآ عوضوم نیا مغریلع یلو ،تشاد
  s117,s131,s412,s413.دوب ظیلغ یلیخ ورھار رد دود هکارچ دندوبن دوخ یاھ نامتراپآ کرت هب رداق مدرم هک دنک یم

 اجیداک و وا هک تفگ اھنآ هب حابص .دندرک تاقالم نامتخاس جراخ رد حبص 1:45 تاعاس دودح رد حابص اب اتیر و پورسم 10.8.3.3
 نیب ورھار رد وا یلو ،دندوب هدرک تکرح نیئاپ تمس هب و هتسب ناشرس تشپ ار رد ،هدرک کرت مھ اب ار دوخ نامتراپآ

  s117.درک مگ ار اجیداک م-17 و م-15 تاقبط

 ات م-10 یاھ هقبط یاھ ورھار زا یکی نیب رد دوب هدرم ای و شوھ یب هک ار اجیداک ،سجروفسد رویلوا ،یناشن شتآرومام 10.8.3.4
 اجیداک هب ات دش یعس ،جراخ رد .دش جراخ نامتخاس زا اجیداک و هداد لاقتنا رگید نارومام هب ار اجیداک وا .درک ادیپ م-14

  s414,s421.دشن ایحا وا یلو ،دوش هداد یعونصم سفنت

 144 نامتراپآ       10.8.4

 اب و درک یم یگدنز اھنت وا .دوب یگدنز هب لوغشم 144 نامتراپآ رد هک دوب یا هلاس 60 صخش انیجنیچ تسنیو یاقآ 10.8.4.1
 اب تنسنیو هکنیا رب ینبم یکرادم  s410.دمآ یمن وا تاقالم هب یسک و تشادن یتاقالم وا ،تشادن سامت رگید صاخشا

 رد وا تاکرحت دروم رد یکرادم .دنتسین دوجوم تسا هتفرگ سامت یزوس شتآ یط رد رگید یسک ای و سناژروا تامدخ
 هدرک کرت ار دوخ نامتراپآ یزوس شتآ یط رد وا ایآ هکنیا دروم رد یا هراشا چیھ و دنا هدشن مھارف یزوس شتآ نامز
 ،دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ یط رد تسنیو ارچ هک هکنیا دروم رد ناوت یمن ،ابقاعتم .درادن دوجو ریخ ای تسا
 .درک یریگ هجیتن ،دوب رادیب نآ یط رد ای و هدوب هاگآ یزوس شتا دروم رد وا هکنیا ایو

 یریگ هجتین  10.8.5

 نامتراپآ لخاد رد ریز دراوم لیلد هب ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 142 نامتراپآ نانکاس هک دنھد یم ناشن دھاوش 10.8.5.1
  :دندنام یقاب دوخ

 

a. LFB دننامب یقاب اجنآ رد هک دومن هیصوت اھنآ هب.  
 

b. دندوب هداتفا ریگ اجنآ رد یکیرات و ترارح ،ظیلغ دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ. 
 

c. دوبن اھ هلپ زا نتفر نیئاپ هب رداق ورماک و دندوب لاسنھک ایبار و ورماک. 

 هنافساتم .دومن کرت دش هاگآ شتآ دروم رد هک ینامزرد هلصافالب ابیرقت شرھوش اب هارمھ ار دوخ نامتراپآ یفولاخ اجیداک 10.8.5.2
  .داد تسد زا ار دوخ ناج تفر یم نیئاپ فرط هب هک ینامز رد دود مامشتسا لیلد هب اجیداک

 یاھرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تاراھظا ای و سیلپ تاراھظا لیلد هب ،دندنام یقاب م-17 هقبط رد هک یناسک زا مادکچیھ 10.8.5.3
 رتپوکیلھ هب یا هراشا هدش رارقرب یاھ سامت زا مادکچیھ رد .دننامب یقاب نامتخاس لخاد رد هک دندشن قیوشت ،سیلپ
 هب تساوخرد نیا  375و201.تسا هدوب حبص 3:18 تعاس رد انسوھ فرط زا هدش هئارا تساوخرد ،انثتسا اھنت ،تسا هدشن
 انسوھ ،نامز نآ رد .دش ماجنا ،تشادن دوجو جورخ یارب رگید یھار هک دندوب رواب نیا هب اھنآ هک ینامزو یدیماان لیلد
 یم ناشن دھاوش .دندوب اھنآ هارمھ لاسنھک دارفا و دندوب هداتفا ریگ  ترارح و ظیلغ دود لیلد هب اھنآ هک دوب هداد حیضوت
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 ،دنبای تاجن رتپوکیلھ قیرط زا هک تشاد دوجو نآ ناکما هکنیا لیلد هب ای و  اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب ،سکچیھ هک دنھد
  .دننامب یقاب م-17 هقبط رد دندشن قیوشت

 م 16 هقبط       10.9

 اجنآ رد رفن ود و دندرک کرت ار نامتخاس اھنا زا رفن تشھ .دندوب م -16 هقبط رد داد خر یزوس شتآ هک ینامز رد رفن هد 10.9.1
  .دنداد تسد زا ار دوخ ناج ابقاعتم و دندنام یقاب

 

 درک توف نکاس نس مان
 132 نامتراپآ 132 نامتراپآ 84 الیش
 135 نامتراپآ 135 نامتراپآ 69 زلیند فزوج

 

 132 نامتراپآ       10.9.2

 )دوب هداد رییغت 1970 لاس رد ار دوخ یگداوناخ مسا ینوناق روط هب یلو دش یم هدناوخ تیمسا الیش امسر هک ( الیش 10.9.2.1
 نامز تدم یط رد .درک یم هدافتسا تباث طخ زا الومعم یلو تشادن هارمھ نفلت الیش .درک یم یگدنز 132 نامتراپآ رد
 رد الیش اب سامت هنوگرھ تایئزج دروم رد نیدھاش فرط زا یلاح حرش و تفرگن سامت سناژروا تامدخ اب وا یزوس شتآ

 هب بش 9 ات 8 تاعاس نیب بش رھ الیش هک داد حیضوت ،نیترام ،الیش رسپ .درادن دوجو یزوس شتا نامز تدم یط
 s432.تشاذگ یم دوخ شوگ هب یشوگ و تروص هب مشچ کسام الومعم و تفر یم باوختخت

 135 نامتراپآ       10.9.3

 ارچ ،درک یم یگدنز تشاد هدھع هب ار وا تقو مامت یرادھگن تیلوئسم هک ،زلیند لئوماس ،دوخ غلاب رسپ اب زلیند فزوج 10.9.3.1
 هب ار دوخ نامتراپآ ،دوخ یرامیب لیلد هب فزوج .دوب هدش فیعض وا تکرح تیلباق و تشاد تباید و یشومارف فزوج هک
 نتفر نیئاپ هب رداق وا ردپ هک دھد یم حیضوت لئوماس .دوب راک نیا ماجنا هب رداق لئوماس کمک اب اھنت و درک یم کرت تردن
 s157,s430.دوب هدرکن هدافتسا اھ هلپ زا هتشذگ لاس هد نامز تدم یط رد و دوبن اھ هلپ زا

 00:45 تعاس دودح رد لوا هلحو رد لئوماس .دندوب هناخ رد دش عورش یزوس شتا هک ینامز رد ودرھ فزوج و لئوماس 10.9.3.2
 رد شردپ هب وا .دش دود هجوتم اجنآ رد و ،دوش علطم عوضوم دروم رد ات تفر ورھار هب و درک مامشتسا ار یگتخوس یوب
 یتروص رد هک دروم نیا رد هدش مھارف یاھ هیصوت دروم رد وا  .تفرگ رظن تحت یتدم یارب ار تیعضو و داد عالطا دروم نیا
 شتآو دش یم رت هریت و رتظیلغ ورھار رد دود هک دش هجوتم لئوماس .دوب هاگآ دنامب اجنآ رد دیاب دھد خر یزوس شتآ هک
 اجنآ کرت هب ار شردپ هک درک یعس لئوماس ،اجنآ کرت دروم رد یناھگان میمصت زا سپ .دش رھاظ وا هرجنپ جراخ رد ناھگان
 دوخ اب ار وا هک درک یعس لئوماس .دوب ریحتم و توھبم هک دمآ یم رظن هب و داد یمن خساپ فزوج یلو ،دنک قیوشت
 هقبط ود و هتفر اھ هلپ فرط هب وا و دش یم لکشم لئوماس یارب سفنت ،دود لیلد هب .درکن تکرح فزوج یلو دشکب
 هب هک درک تاقالم ار یناشن شتآ رومام دنچ وا .دنک تفایرد کمک اجنآ زا شردپ جورخ یارب دناوت یم ایآ دنیبب ات تفر نیئاپ

 رد لئوماس .دش جراخ اجنآ زا دش یم رتدب دود هکنیا لیلد هب وا و دنھد تاجن ار فزوج هک دندرک یعس و هتفر الاب هقبط
 یرتپوکیلھ هک دروآ یم دای هب لئوماس .تفاین تاجن دوخ نامتراپآ زا فزوج یلو تخیرگ نامتخاس زا حبص 1:35 تعاس دودح
 ثعاب هک دوشن کیدزن یلیخ اجنآ هب نآ هک دوب راودیما و درک یمن لمح بآ دوخ اب رتپوکیلھ هک تسناد یم یلو دید ار

  s157,s430,s427,s428,s429.دنوش رو هلعش و هدروخ داب اھ هعلش هب هک دوش

 شتآ نامز تدم یط رد اھنآ زا مادکچیھ .دندرکن رارقرب یسامت سناژروا تامدخ اب  لئوماس و فزوج یزوس شتآ یط رد 10.9.3.3
 .تشادن یسامت هنوگچیھ یزوس شتآ نارومام اب فزوج و دنتفرگن سامت سیلپ اب یزوس

 136 ،134 ،133 ،131 نامتراپآ      10.9.4

 دود اب ورھار و  هتفرگ شتآ اجنآ هک دندش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیبوا رتخد و رسمھ ،رچلف دراچیر  131 نامتراپآ نینکاس 10.9.4.1
  s149.دندرک کرت ار نامتخاس ،دوب هدش رپ
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 شتآ هک دندش هجوتم هکنیا زا سپ گنردیب هک دندرک یعس )هفینح وا رسمھ و تیسم رسنس( 133 نامتراپآ نینکاس 10.9.4.2
 سامت 999 اب راب تفھ رسنس .دنداتفا ریگ دوخ نامتراپآ رد ظیلغ هریت دود لیلد هب یلو ،دننک کرت ار اجنآ دوب هداد خر یزوس
 سامت جنپ و دش لاصتم  یبرغ لامش رد یزوس شتآ لرتنک شخب هب نآ زا سپ و MPS هب لوا هلحو رد وا سامت .تفرگ
 دودسم ار دود و هدنام یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد هک درک هیصوت اھنا هب LFB لوا هلحرم رد .دندش لصتم LFB هب یدعب
 هک دیوگ یم اررکم رسنس .دنوش جراخ اجنآ زا دیاب ناشدوخ هک دوش یم هتفگ وا هب یدعب سامت جنپ یط رد یلو .دننک
 s153,s433,s434.دنوش یم اجنآ زا رارف هب قفوم ه هلپ زا نتفر نیئاپ اب رخآ رد اھنآ یلو دنا هداتفا ریگ دود لیلد هب اھنآ

 .دش هاگآ ،دینش ار دود ریژآ هکنیا زا سپ ،شتآ دروم رد هک دوب یسک نیلوا و درک یم یگدنز 134 نامتراپآ رد نارفاد دراودا 10.9.4.3
 .دنک کرت ار اجنآ هلصافالب هک تفگ وا هب و دز ادص ار وا رگید نینکاس زا یکی .درک رپ ار اوھ دود و درک زاب ار دوخ یدورو رد وا
 ظیلغ نانچ دود هقیقد دنچ نامز تدم یط رد .تفر نیئاپ هقبط تمس هب و هدرک کرت ار اجنآ هلصافالب دراودا لیلد نیمھ هب

 s156.دنک سفنت سناوت یم یتخسب وا هک دش

 هک دش هجوتم و هدینش ندروخ قرت یادص دیمح .دوب 136 نامتراپآ رد یبحو دیمح ،دش زاغآ یزوس شتآ هک ینامز رد 10.9.4.4
 تامدخ اب وا .تفر نیئاپ اھ هلپ زا و هدرک کرت ار اجنآ هلصافالب وا .دندوب ندش دنلب لاح رد هرجنپ زا جراخ رد اھ هلعش

  s158,s159,s362.تفرگن سامت سناژروا

 یریگ هجتین  10.9.5

 تسا نکمم .درک یریگ هجیتن  ،دنام یقاب دوخ نامتراپآ رد یزوس شتآ یط الیش ارچ هک هکنیا دروم رد ناوت یمن ،ابقاعتم 10.9.5.1
  .دوب اروشد وا یارب لمعلا سکع ماجنا هک دش رید نانچ هکنیا ات دوب هاگآ ان یزوس شتآ دروم رد وا هک

 هب یعس یارب شرسپ یاھشالت مغریلع ،لمعلا سکع نداد ناشن یارب دوخ دودحم ییاناوت لیلد هب ارھاظ زلیند فزوج 10.9.5.2
 ماجنا هب رداق وا ندرک ادیپ یارب دوخ یاھشالت فالخرب یناشن شتآ نارومام .دنام یقاب اجنآ رد،نامتراپآ کرت یارب وا کمک
     .دندوبن راک نیا

 هکنا لیلد هب نینچمھ و دندوب هداتفا ریگ طیلغ دود لیلد هب هک دندوب رواب نیا هب هکنیا لیلد هب لوا هلحو رد هفینح و رسنس 10.9.5.3
LFB دندنام یقاب دوخ نامتراپآ رد ،دننامب اجنآ رد دوب هدرک هیصوت اھنآ هب.  

  .دندرک کرت ار اجنآ ،دندش هاگآ یزوس شتآ تیدج دروم رد هکنیا زا سپ هلصافالب رگید نینکاس یمامت 10.9.5.4

 هلحو رد ای و ،دندنام یقاب هک یناسک .دندرکن تکرح الاب فرط هب یزوس شتآ یط رد م-16 هقبط نینکاس زا مادکچیھ 10.9.5.5
 قیوشت ،اھ رتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تارظن و تاراھظا ای و ،رگید سناژروا تامدخ ای و سیلپ فرط زا ،دندنام یقاب لوا
 هدشن رتپوکیلھ هب یا هراشا م-16 هقبط اب هطبار ردا هدش رارقرب یاھ سامت زا مادکچیھ رد .دننامب یقاب اجنآ رد هک دندشن
 هک دنھد یم ناشن دھاوش .)10.9.3.2 فارگاراپ( درک هراشا رتپوکیلھ هب دوخ همانراھظا رد زلیند لئوماس طقف .تسا

  .دنامب یقاب م-16 هقبط رد دشن قیوشت اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب ،سکچیھ

 م 15 هقبط       10.10

 رد هک ،122 نامتراپآ ردرواپ نویتسا یانثتسا هب اھنآ یمامت .دندوب م -15 هقبط رد داد خر یزوس شتآ هک ینامز رد رفن هن 10.10.1
 .دندش جراخ نامتخاس زا ،درک توف ابقاعتم و دنام یقاب اجنآ

 درک توف نکاس نس مان
 122 نامتراپآ 122 نامتراپآ 63 رواپ نویتسا

 

 122 نامتراپآ      10.10.2

 یزوس شتآ نامز تدم یط رد یباب .درک یم یگدنز دوخ گس هس و سار اکبر شرتخد ،یباب دوخ رسپ اب رواپ نویتسا 10.10.2.1
 ،تشاد زاین وراد و مسآ پمپ هب و درک یم سفنت یتخس هب بلغا و دوب راچد مزیفمآ هب نویتسا .دوب نامتخاس زا جراخ رد
   s438.دوب لکشم یراک وا یارب یلحم یاھ هزاغم هب ندز مدق نینچمھ

 مدرم و درک شرتسگ هب عورش نامتخاس جراخ رد هنوگچ شتآ هک دندوب نآ دھاش مھ اب اھنآ و درک رادیب ار اکبر نویتسا 10.10.2.2
 رگید رسپ اب اکبر  .درکن تقفاوم نویتسا یلو دنک کرت ار اجنآ هک تفرگ میمصت اکبر .دننک کرت ار اجنآ اھنآ هک دندز یم دایرف
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 هک دنک لوبق تساوخ یمن نویتسا یلو دنک کرت ار اجنآ هک تساوخ نویتسا زا ندز داد اب هک ،تفرگ سامت ،نیو ،نویتسا
 یعس اکبر .دھد ماجنا ار راک نیا تساوخ یمن نویتسا رگا دنک کرت ار اجنآ هک تفگ اکبر هب نیو .دنک کرت ار اجنآ دیاب وا
 دش یم رارقرب سامت هک ینامز دوخ نفلت هب و درک در ار تساوخرد نیا وا یلو دنورب اجنآ زا هک دنک یضار ار شردپ هک درک
 کرت ار اجنا دیاب وا هک درک تقفاوم نویتسا دش دراو اھنآ نامتراپآ لخاد هب ظیلغ دود زا یربا هک ینامز اھنت .داد یمن خساپ
 رگید یراب وا و دش یم لکشم اکبر یارب سفنت دود لیلد هب .درک یم هدامآ اجنآ کرت یارب ار دوخ یگتسھآ هب وا یلو دنک
 اکبر .دنک کرت ییاھنت هب ،دھد ماجنا ار راک نیا تساوخ یمن ناشردپ هک یتروص رد ار اجنآ هک تفگ وا و درک تبحص نیو اب
 نامتخاس زا جورخ و نتفر نیئاپ یارب وا هب هک ار یناشن شتا ناومام وا .درک کرت دود هب دورو و اھ هلپ زا نتفر نیئاپ اب ار اجنآ
 اکبر و نویتسا   s438.دننک ادیپ ار وا هک دندوبن رداق اھنآ یلو ،دنتفر نویتسا هب کمک یارب نارگید و درک تاقالم ،دندرک کمک
 .درکن رارقرب سامت سناژروا تامدخ اب نویتسا .دنتفرگن سامت سناژروا تامدخ اب یزوس شتا نامز تدم یط رد

10.10.3      Flats 121, 123, 124, 125, 126 

 ار نامتخاس هلصافالب دندش هاگآ یزوس شتآ دروم رد هک یتصرف نیلوا رد 126 و 125 ،123 ،121 یاھ نامتراپآ نینکاس 10.10.3.1
 دوخ نامتراپآ هب هک تفگ ناشیا هب هک دندش وربور یناشن شتآ رومام اب ورھار رد 121 نامتراپآ رد ایدان و دیعس .دندرک کرت
 s160,s162,s164,s167,s168,s685,s687.دنداد همادا نیئاپ هقبط هب نتفر هب هیصوت نیا نتفرگ هدیدان اب ناشیا یلو ،دندرگزاب

 هلصافالب و دش یم نامتراپآ دراو دود هک دش هجوتم وا هلحو رد وا .دوب یگدنز هب لوغشم 124 نامتراپآ رد نربریف سوتسیرک 10.10.3.2
 .دوب هدننک هفخ و ظیلغ ورھار رد دود ،درک راک نیا هب مادقا راب نیلوا یارب هک ینامز ،یلو .دنک کرت ار اجنآ هک تفرگ میمصت
 یعس وا .دنک کرت ار اجنا هک دش هیصوت وا هب راب رھ .درک تبحص LFB اب راب هس و تفرگ سامت 999 هرامش اب سوتسیرک
 رد .تشگزاب دوخ نامتراپآ هب و دھد ماجنا ظیلغ دود لیلد هب ار راک نیا تسناوت یمن هک تفگ اررکم و درک راک نیا ماجنا هب
 s440.دورب اجنآ زا تشاد دوجو ورھار رد هک یدود زا روبع اب دوب روبجم وا ،دندش رتدب طیارش هک ینامز ،نایاپ

 یریگ هجتین  10.10.4

 کرت ار اجنآ هلصافالب رفن هس اھنت ،یزوس شتا نامز تدم یط رد ،دندرک یم یگدنز م-15 هقبط رد هک یناسک نایم زا 10.10.4.1
 یقاب اجنآ رد لوا هلحو رد سار اکبر .دوبن اجنآ زا جورخ هب رداق ظیلغ دود لیلد هب لوا هلحو رد ،نربریف سوتسیرک .دندرکن
 میمصت نیا وا هک یلیلد و دنام اجنآ رد هک دوب یصخش اھنت رواپ نویتسا .دنک کرت ار اجنآ تساوخ یمن وا ردپ هک ارچ دنام
 هب ار راک نیا نآ زا دعب یلو ،دنک کرت ار اجنآ تساوخ یمن دش ینارحب تیعضو هک ینامز ات وا .تسا صخشمان تفرگ ار
  .دنک کرت ار اجنآ ییاھنت هب هک دوش روبجم وا رتخد هک دش ثعاب نیا و تخادنا قیوعت

 هب( نیدھاش فرط زا ندش مھارف یاھ همانراھظا ای و هدش رارقرب ینفلت یاھ سامت رد م-15 هقبط نینکاس زا مادکچیھ 10.10.4.2
 یزوس شتآ یط رد اھنآ زا مادکچیھ .دندرکن تبحص اھرتپوکیلھ دروم رد )دوب هدید ار یرتپوکیلھ درک هراشا هک اکبر زا ریغ
 رتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تارظن و تاراھظا لیلد هب ،سکچیھ هک دنھد یم ناشن دھاوش .دندرکن تکرح الاب فرط هب

 قیوشت ،دنشاب تاجن رتپوکیلھ اھ رتپوکیلھ هک دننک رکف هک دوب هدش نایب یرظن هکنیا لیلد هب ای و اھرتپوکیلھ روضح و اھ
  .دننامب یقاب اجنآ رد دندشن

10,11        14th Floor 

 زا سپ هلصافالب رفن هس ،صاخشا نیا نایم زا .دندوب م-14 هقبط رد رفن هدزای ،تسویپ عوقو هب یزوس شتآ هک ینامز 10.11.1
 هک دنتفگ اھنا هب ،دندروآ درگ 113 نامتراپآ رد ار رگید رفن تشھ یناشن شتا نارومام .دندرک کرت ار نامتخاس شتآ تیور
 شتآ نارومام .دوب ندنام یارب اج نیرت نما نامز نآ رد لحم نیا هک دندوب رواب نیا هب هک ارچ ،دننامب یقاب نامتراپآ نآ رد
 سیند .دندنام یقاب اجنآ رد ،دندرک کرت ار اجنآ نارگید هک ینامز اھنآ زا رفن راھچ یلو دندمآ اھنآ جورخ یارب ادعب یناشن
 ود هب وا مان هک( یلاجحلا دمحم و ،دنداد تسد زا ار دوخ ناج نامتراپآ رد نید ایامرج وا ناوج رسپ و ،نید بنیز ،یفرم
    .تشذگ رد ،درک طوقس و هدومن ندیرپ هب یعس هک ینامز )یلع جحلا تسا هدش هتشون فلتخم تروص
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 درک توف نکاس نس مان 
 113 نامتراپآ 111 نامتراپآ 56 یفرم سیند
 نامتخاس زا جراخ هطوحم 112 نامتراپآ 23 یلاجحلا دمحم
 113 نامتراپآ 115 نامتراپآ 32 نید بنیز
 113 نامتراپآ 115 نامتراپآ 2 نید ایامرج

 

 111 نامتراپآ      10.11.2

 شتا نامز تدم یط رد سیند  s454.تشاد مزیمیفمآ و هدوب رامیب وا .درک یم یگدنز اھنت 111 نامتراپآ رد یفرم سیند 10.11.2.1
 روتارپا هب سیند ،دش ماجنا حبص 01:24:35 تعاس رد هک 999 اب سامت نیلوا یط رد .تفرگ سامت LFB اب راب ود یزوس

LFB 4 هقبط رد شتآ هک تفگ سیند هب روتارپا یلو .تشاد دوجو دود و شتآ  م-14 هقبط رد ،وا هرجنپ نوریب رد هک تفگ-
 تیعضو یسررب یارب یناشن شتآ نارومام و دوب لحم نیرت نما نیا هک ارچ دنام یم یقاب دوخ نامتراپآ رد دیاب وا و دوب م
 سامت نیمود یط رد  377و637و202.دنک لحم نیا کرت هب یعس دیاب ،دشاب نما وا یارب رگا یلو ،تشگ دنھاوخ زاب اجنآ هب وا
 .دوب هداتفا ریگ ظیلغ دود لیلد هب دوخ مامح لخاد رد هک تفگ LFBروتارپا هب وا حبص 01:39:32 تعاس رد 999 اب سیند
 هب یا هراشا سامت نیا رد  203,378,379.دوش یریگولج نآ دورو زا ات دنک دودسم ار دود هک دنک یم هیصوت وا هب روتارپا

 .تسا هدشن اھرتپوکیلھ

 دنتفرگ میمصت اھنآ .دندرک تبحص سیند اب و هدمآ 111 نامتراپآ هب سویلینروک زلراچ و یفرم دنومزد ،یناشن شتا نارومام 10.11.2.2
 دمحم هب وا و دندرب 112 نامتراپآ هب ار وا اھنآ .دوب ظیلغ یلیخ وا نامتراپآ رد دود هک ارچ دش یم جراخ اجنآ زا دیاب وا هک
 رمع ،دمحم و ،115 نامتراپآ زا نید ایامرج و بنیز نآ زا سپ یناشن شتآ نارومام .دش قحلم یلع جحلا رمع و یلاجحلا
 دود نازیم نیرتمک 113 نامتراپآ هک ارچ ،دناد لاقتنا نامتراپآ نیا نینکاس دزن و 113 نامتراپآ هب ار 112 نامتراپآ زا سیند و
 s466,s467.تشاد ار

 تفگ اررکم سیند ،اھ سامت نیا یط رد .درک تبحص دوخ هداوناخ فلتخم یاضعا اب سیند ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.11.2.3
 رد  s453,s454,s456,s457,s459.درک یم هبرجت ار یسفنت تالکشم وا .دنک راکچ تسناد یمن و دوب هداتفا ریگ دود لیلد هب وا هک
 قیرط زا ای و ماب قیرط زا تسا نکمم سیند هکنیا رب ینبم یتاراھظا و ،اھرتپوکیلھ هب یا هراشا اھ همان راھظا زا مادکچیھ
 .تسا هدشن دبای تاجن رتپوکیلھ

10.11.3      Flat 112 

 ،دوب نامتراپآ زا جراخ رد یزاس شتآ نمز تدم یط رد هک ،دارکلا دمحم ناشیا تسود و ،یلاجحلا دمحم و رمع ردارب ود 10.11.3.1
 دندرک مامشتسا ار دود یوب هکنیا زا دعب حبص 1 تعاس رد لوا هلحو رد دمحم و رمع .دندرک یم یگدنز 112 نامتراپآ رد
 دنتفرگ میمصت نآ زا سپ و دندرک تیور هاتوک ینامز تدم یارب دوخ هرجنپ زا ار شتآ اھنآ .دندش علطم یزوس شتآ دروم رد
 کیرات الماک ورھار هک دندش هجوتم ،دندرک دوخ نامتراپآ کرت هب یعس اھنآ هک ینامز 1:15 تعاسرد .دننک کرت ار اجنآ هک
 هرجنپ قیرط زا کمک یارب ،دندوبن اجنآ زا جورخ هب رداق هک دنتفرگ میمصت هک ینامز .دوب هدرک رپ ار اجنآ ظیلغ دود و هدوب
 سامت اھنآ اب دندوب نامتخاس زا نوریب هطوحمرد هک یناشن شتآ نارومام .دندوب هداتفا ریگ هک دنتشاد راھظا و دندرک مادقا
 ندش رپ هب عورش یمارآ هب دود .دمآ دنھاوخ کمک یارب اھنآ و دننامب یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد هک دنتفگ اھنآ هب و هتفرگ
 s171,s446.دننیبب ای و دنشکب سفن یناسآ هب دنناوتن هک دش ثعاب راک نیا و ،درک نامتراپآ لخاد رد

 دمحم یاھ تساوخرد فالخ رب .تفر 112 نامتراپآ هب یناشن شتا نارومام زا یکی ،نویرم کین نآ زا سپ یھاتوک نامز 10.11.3.2
 دھاوخن سفنت هب رداق ورھار رد دوجوم دود لیلد هب هک ارچ ،دنامب یقاب اجنآ رد هک تفگ وا هب نویرام یناشن شتا رومامیبای تاجن یارب
 دنھاوخ زاب یناشن شتآ نارومام هک تفگ و داد ناشن ار دوب نامتراپآ زا نوریب هک یدود ،دمحم هب دنک کرت ار اجنآ هکینا زا لبق وادوب
 s461 .تشگ

 هریت دود لیلد هب رمع و وا هک تفگ دمحم .تساجک وا هک دیسرپ و تفرگ سامت دمحم اب حبص 1:56 تعاس رد دومحم 10.11.3.3
  ،تفگ وا هب دمحم هک دروآ یم دای هب دومحم .دندوب هداتفا ریگ نامتراپآ لخاد رد ظیلغ
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 یزیچ ،یرتپوکیلھ دیھاوخب سیلپ زا .دینک کمک ام هب ،هللا مان هب میتسھ ندرم لاح رد لخاد رد ام"
 ".دنتسرفب

 رسفا .دننک راکچ وا یاھ یا هناخمھ هک درک لاوس وا زا و درک تبحص دوب نوریب هک یسیلپ رسفا اب دومحم نا زا سپ
 هک دنک یمن راھظا دومحم .دننامب یقاب لخاد رد و هدرک دودسم ار دوب ندش دراو لاح رد هک یدود هک درک هیصوت سیلپ
 هدرک اھرتپوکیلھ دروم رد یا هیصوت وا هب سیلپ رومام هکنیا ای و ،تسا هدرک سیلپ رسفا اب یا هراشا اھرتپوکیلھ دروم رد
 تاقالم هب هک زین یناشن شتا رومام هک دیوگ یم دمحم و دھد یم دمحم هب 2 تعاس دودح رد ار هیصوت نیا دومحم .دشاب
 s449.دننامب یقاب نامتراپآ لخاد رد هک تفگ اھنآ هب دوب هدمآ اھنآ

 رومام و دنام یقاب اھنآ اب سیند .دمآ 112 نامتراپآ هب ،111 نامتراپآ زا سیند اب هارمھ ،دعب هقیقد 10 دودح نویرام یناشن شتا رومام 10.11.3.4
 و هتفر هار تسناوت یمن سیند .دننامب یقاب اجنآ رد دیاب اھنآ و تشگ دھاوخ زاب وا هک تفگ دنک کرت ار اجنآ هکنیا زا لبق  یناشن شتآ
 زا رگید رفن جنپ هک ییاج ،113 نامتراپآ هب ار اھنآ هس رھ و هتشگزاب یرگید یناشن شتآ رومام ،نآ زا سپ هقیقد هد .دشکب سفن ای

 نارومام هکنیا دروم رد رمع  s171,s446,s461.درب دندوب )یرامزر و نوئساوولوا ناوجرتخد و یرامزر ،نوئساوولوا ،ایامرج ،بنیز( نینکاس
  ،تفگ نینچ ،دندوب هداد لاقتنا رگید ینامتراپآ هب ار اھنآ یناشن شتآ

 اھنآ لیلد نیا هب و دننک شوماخ ارنآ دندرک یم یعس اھنآ و دشاب ورھار رد دیاب شتآ هک میدرک رکف ام"
 ".مینک کرت ییاھنت هب ار اجنآ هک میدیسرت یم یلیخ ام .مینک کرت ار اجنآ هک دناد یمن هزاجا ام هب

  s446.دوب اج نیرت نما نیا هک ارچ ،دننامب یقاب نامتراپآ رد هک دنتفگ اھنآ یگمھ هب رگید یراب یناشن شتا نارومام

 مھ زونھ کمک هک تفگ دمحم راب رھ .دندرک تبحص مھ اب حبص 2:46 و حبص 2 تاعاس نیب راب نیدنچ دمحم و دومحم 10.11.3.5
 s449.دندوب هداد لاقتنا 113 نامتراپآ هب رگید رفن شش اب هارمھ ار اھنآ یناشن شتآ نارومام یلو دوب هدیسرن

  ،دومن دوخ GTI همانراھظا رد ،2018 نئوژ 27 خیرات رد ار تاراھظا نیا و دید ار یرتپوکیلھ رمع ،حبص 2:45 زا سپ نامز 10.11.3.6

 نامتخاس یالاب تمسق هب نآ و میونشب ارنآ یادص و هدید ار یرتپوکیلھ میتسناوت یم ام نامز نیارد"
 S446 ".دمآ یم ام تاجن یارب و تشاد یبانط ینابدرن رتپوکیلھ هک میدرک یم رکف ام .دش یم رت کیدزن

 دای هب مشاھ و دومحم ،دمحم اب شیاھ تبحص یط رد .درک تبحص یزوس شتآ یط رد ،مشاھ دوخ رگید ردارب اب دمحم 10.11.3.7
  s444,s449.دوبن نامتراپآ کرت هب رداق ،دید ییاناوت مدع و دود لیلد هب هک تشاد راھظا اررکم دمحم هک دنروآ یم

 هب ،دنتفگ یم وا هب نارگید هک هچنآ فالخ رب ات تفگ دمحم هب اررکم ،دمحم رگید نادنواشیوخ زا یکی ،یباجحلا مصاع 10.11.3.8
 ار اجنآ دود لیلد هب هک دوب هدش هتفگ وا هب اریخا و دنامب اجنآ رد هک دوب هدش هیصوت وا هب هک تفگ دمحم یلو دورب نیئاپ
  s450.دنکن کرت

 نیا یط رد .دندمآ اجنآ هب 113 نامتراپآ نانکاس تاجن یارب حبص 2:50 ات 2:30 تاعاس دودح رد یناشن شتآ نارومام 10.11.3.9
 .دندرک کرت یناشن شتآ نارومام اب هارمھ ار اجنآ )رمع و ناشیا رتخد ،نوئساوولا ،یرامزر(رفن راھچ اھنت تاجن تایلمع
  s446.دندش ادج مھ زا اجنآ کرت نامز رد نامتراپآ لخاد صاخشا و دوب فیعض یلیخ دود لیلد هب وا دید هک دروا یم دای هب رمع
 دندرگ زاب 113 نامتراپآ هب هک دندرک یعس یناشن شتآ نارومام ،دندوب هدنام اج رفن راھچ هک دندش هجوتم اھنآ هک ینامز
  s475-s470.دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق ،دندرک یم کمک رگید نیحورجم هب هکنیا لیلد هب یلو

 .دنک کرت ار اجنآ هک تساوخ وا زا و درک نفلت وا هب ،دوب هدرکن کرت ار نامتراپآ وا اب هارمھ دمحم هک دش هجوتم رمع یتقو 10.11.3.10
 یم ار وا راک نیا و دنک کرت دوب هدشرپ دود اب هک ییورھار هب ندش لخاد اب ار اجنآ هک دیسرت یم یلیخ وا هک تفگ دمحم
 دمحم یلو ،دنک کرت ار نامتراپآ هک دنک یضار ار دمحم درک یم یعس دومحم ،دومحم اب ینفلت سامت یط رد  s446.تشک
 هاگآ دندوب هتخیرگ نارگید هکنیا دروم رد وا هک ارچ ،دراذگب اھنت ار )ایامارج و بنیز( کدوک و ردام تسناوت یمن وا هک تفگ
 s446.درک توف نامتخاس زا طوقس ای و ندیرپ لیلد هب ادعب دمحم  s449.دوب
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   .دندرکن رارقرب یسامت یزوس شتا نامز تدم یط رد سناژروا تامدخ اب رمع و دمحم 10.11.3.11

  116 و 114 نامتراپآ      10.11.4

 کرت ار نامتخاس اھ هلپ زا نتفر نیئاپ اب ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ هک دندش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیب 116 نامتراپآ نینکاس 10.11.4.1
 نینکاس  s176,s177,s179,s441,s442.دندرک کرت ار اجنآ رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق و دندرکن تبحص سناژروا تامدخ اب  اھنآ .دندرک
 s447,s448.دندوب روشک زا جراخ رد یزوس شتآ زورب نامز رد 114 نامتراپآ

 115 نامتراپآ      10.11.5

 بنیز حبص 3:16 ات 1:28 تاعاس یط رد .درک یم یگدنز ایامرج ،دوخ هلاس ود رسپ اب هارمھ 115 نامتراپآ رد ،نید بنیز 10.11.5.1
  .درک رارقرب سامت سناژروا تامدخ اب راب نیدنچ

  115 نامتراپا لخاد زا MPS اب بنیز سامت -حبص 01:28 10.11.5.2
 

 یط رد .تشاد زاین تامدخ زا کیمادک هب هک تشادن راھظا وا هک ارچ دش لصو MPS روتارپا هب 999 اب بنیز سامت نیلوا
 هک تفگ وا ،دوش عطق سامت هکنیا زا لبق یلو ،دش یمن هدینش یبوخ هب وا یادص و دیشک یم دایرف بنیز سامت نیا
 381و380و204.درک یم تکرح وا هرجنپ فرط هب دود

  115 نامتراپا لخاد زا 999 اب نید بنیز سامت -حبص 01:37:00 10.11.5.3
 

 لاح رد اھ هرجنپ و یدورو رد ریز زا شتآ هک دیوگ یم LFB روتارپا هب وا ،دش لصو LFB هب هک ،بنیز سامت نیمود یط رد
 کچوک یکدوک وا هک دنک یم رارکت بنیز .دورب نیئاپ هقبط هب هنوگچ هک درک لاوس اھنآ زا و دوب وا نامتراپآ هب ندش دراو
 383و382و206و205.دیایب اھنآ تاجن و کمک یارب یسک هک دھاوخ یم و دراد

  115 نامتراپا لخاد زا 999 اب نید بنیز سامت -حبص 01:47:17 10.11.5.4
 

 نامتراپآ هب دود و تسا هداتفا ریگ دوخ کدوک اب 115 نامتراپآ رد هک تفگ وا هب بنیز و ،دش لصتم LFB روتارپا هب بنیز سامت
 385و384و208و207.دوب م-14 هکنیا هن و ،م-4 هقبط رد شتآ هک دیوگ یم بنیز هب روتارپا .تسا هدش دراو

 زونھ ارچ هک درک لاوس بنیز زا وا و ،درک تبحص اھراب نید سیسنارف دوخ تسود اب یزوس شتآ نامز تدم یط رد بنیز 10.11.5.5
 هک دوب هدش هتفگ وا هب و دندوب اجنآ رد یزوس شتآ نارومام هک تفگ سیسنارف هب بنیز .دوب هدنام یقاب نامتخاس رد مھ
 کرت ار اجنآ تسناوت یمن وا و دوب دب یلیخ دود هک تفگ سیسنارف هب بنیز نآ زا سپ ینفلت سامت رد .دنامب یقاب اجنآ رد
  s443.دنک

  نید بنیز اب MPS سامت - حبص 02:01:40 10.11.5.6
 

 دیوگ یم بنیز باوج رد ،تسا ندش جراخ هب رداق ایآ هک دسرپ یم بنیز زا روتارپا .تفرگ سامت بنیز اب MPS سیلپ روتارپا
 همھ ات دنتسھ اھ هلپ زا ندمآ الاب لاح رد یناشن شتآ نارومام هک دیوگ یم وا هب روتارپا .تسین راک نیا ماجنا هب رداق هک
 لیلد هب هک دنک یم رارصا بنیز .دیامنب اھ هلپ زا نتفر نیئاپ یارب ار دوخ شالت هک دھاوخ یم وا زا و دننک جراخ اجنآ زا ار
 ناکت سیلپ رتپوکیلھ یارب ار شتسد و هتفر هرجنپ فرط هب هک دھاوخ یم وا زا روتارپا .تسین راک نیا ماجنا هب رداق دود
 یاھ ییامنھار بنیز .دوش یم عطق و تسین نشور سامت .تسا م-14 هقبط رد یسک ایآ دنک یم لاوس بنیز .دھد
 381و380و209.دنک یمن لابند ار سیلپ رتپوکیلھ یارب نداد ناکت تسد یارب هدش هداد

 سامت نیا یلو دومن یناشن شتا یاضاقت رگید یراب و تفرگ سامت 999 هرامش اب بنیز حبص 2:07 و 02:04:40 تاعاس رد 10.11.5.7
 386-388و210-212.دندش عطق دنوش لصتم LFB هب هکنیا زا لبق اھ
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 ،دنداد لاقتنا 112 نامتراپآ هب دوخ نامتراپآ زا ار سیند ،سویلینروک و یفرم یناشن شتآ نارومام هکنآ زا سپ یھاتوک نامز 10.11.5.8
  s466,s467.دندرب 113 نامتراپآ هب ار ایامرج و بنیز

 هک تفگ و درک تبحص LFB روتارپا اب و تفرگ سامت 999 هرامش اب حبص 03:05:21 تعاس رد بنیز ،113 نامتراپآ لخاد زا 10.11.5.9
 390و389و217و216.تسا اھنآ نامتراپآ رد شتآ هک تفگ دوش عطق سامت هکنیازا لبق دنتسین لحم نآ کرت هب رداق اھنآ

 نامتراپآ نانکاس تاجن یارب حبص 2:50 ات 2:30 تاعاس نیب رد یناشن شتآ نارومام ،تسا هدش رکذ 10.11.3.9 رد هچنانچ 10.11.5.10
 نارومام اب هارمھ ار اجنآ رمع و ناشیا رتخد ،نوئساوولا ،یرامزر رفن راھچ اھنت تاجن تایلمع نیا یط رد .دندمآ اجنآ هب 113

 هک دندرک یعس یناشن شتآ نارومام ،دندوب هدنام اج رفن راھچ هک دندش هجوتم اھنآ هک ینامز .دندرک کرت یناشن شتآ
 نیا ماجنا هب رداق ،دندرک یم کمک رگید نیحورجم هب هکنیا لیلد هب یلو دندرگ زاب 113 نامتراپآ هب حبص 3 تعاس دودح
  .دندرگزاب م-14 هقبط هب دندشن قفوم یناشن شتآ نارومام زا مادکچیھ  s475-s470.دندوبن راک

  113نامتراپا لخاد زا 999 اب نید بنیز سامت -حبص 03:16:38 10.11.5.11
 

 لصو LFB روتارپا هب ار سامت هکنیا زا لبق ،BT روتارپا ،سناژروا تامدخ اب بنیز فرط زا هدش رارقرب سامت نیرخآ یط رد
 نیئاپ قیرط زا ار اجنآ هلصافالب دیاب هک دیوگ یم بنیز هب زین وا و ،دنک کرت ار نامتراپآ دیاب وا هک دیوگ یم بنیز هب ،دنک
 یم تقفاوم راک نیا اب دسرب مامتا هب سامت هکنیا زا لبق و هدرک لوبق ار هیصوت نیا بنیز .دنک کرت اھ هلپ زا نتفر
  392و391و219و218.دنک

 یم تبحص وا اب هک ینامز .درک تبحص دوب نامتخاس جراخ رد هک سیسنارف اب رگید یراب بنیز 999 اب سامت نیرخآ زا دعب 10.11.5.12
 ار شتآ زا تاجن یاھ هیصوت هب هکنیا زا لبق وا و ،داد رولچب رفوتسیرک یناشن شتآ رومام هب ار دوخ نفلت سیسنارف ،درک
 شتآ نارومام هک داد نانیمطا بنیز هب وا ،سامت نیا یط رد .درک تبحص بنیز اب عبر کیو تعاس کی نامز تدم یارب دھدب
 هقبط زا رتالاب دنتسناوت یمن اھنآ هک دینش دوخ ناراکمھ زا یکی زا وا هک ینامز یتح ،دندمآ یم وا تاجن یارب یناشن

  s460.درک توف وا هک دیسر هجیتن نیا هب رولچب یناشن شتآ رومام و داد یمن خساپ رگید بنیز نایاپ رد .دنورب م-10

10.11.6      Flat 113 

 ار GTI شرازگ 1 هلحرم رد هدش هدافتسا یالما شرازگ نیا و ،تسا توافتم نآ یالما سیلپ همانراھظارد( هلویوا یرامزر 10.11.6.1
 نوئس .دندرک یم یگدنز 113 نامتراپآ رد اھنآ کچوک رتخد و یبالات )نوئس( نوئساوولوا وا رسمھ ،)تسا هدومن سابتقا
 زا یھورگ و دندرک هاگن نوریب هب اھنآ .دینش نوریب رد ار ییادص ورس وا هکارچ درک رادیب حبص 1:30 تعاس رد ار یرامزر
 اجنآ هلصافالب دنتفرگ میمصت اھنا .دننک کرت یزوس شتآ زورب لیلد هب ار نامتخاس هک دندنز یم دایرف هک دندید ار یمدرم
 روبع نآ زا دندرک یعس اھنآ .دندش هجاوم ورھار رد یا هریت ظیلغ دود اب دندرک زاب ار یدورو رد هک ینامز یلو ،دننک کرت ار
 یارب نوئس .دنتشگزاب دوخ نامتراپآ هب لیلد نیمھ هب و دندوبن یجورخ ندرک ادیپ هب رداق و دندرک مگ ار رگیدمھ یلو دننک
 ددعتم یاھراب یرامزر ،لخاد رد .ددرگزاب دوخ نامتراپآ هب رگید یراب هک دش ثعاب دود یلو درک راک نیا هب مادقا رگید یراب
 و دوب ندنام یارب اج نیرت نما نیا هکارچ دنامب یقاب نامتخاس لخاد رد هک دش هتفگ وا هب و درک تبحص LFB روتارپا اب
 ،دنک کرت ار اجنآ هک دنتفگ وا هب و دنتفرگ سامت یرامزر اب ناتسود زا یرامش .دوب نامتخاس نیئاپ یاھ تمسق رد شتآ
 s172,s174,s681.دندنام یقاب دوخ نامتراپآ رد دندوبن نئمطم دننک راکچ هکنیا دروم رد هکیئاجنآ زا یلو

 ارچ دننامب یقاب دوخ نامتراپآ رد دیاب هک تفگ اھنآ هب و دمآ اھنا هناخ هب زردنس یوراھ یناشن شتآ رومام 2:30 تعاس رد 10.11.6.2
 کرت ار اجنآ زردنس ،یناشن شتآ رومام .دوب نامتخاس نیئاپ یاھ تمسق رد شتآ و دوب ندنام یارب اج نیرت نما نیا هک
 تدم .دومن دنھاوخ کمک اھنا هب دنشاب هتشاد زاین هک یتروص رد و هتشگزاب اجنآ هب یناشن شتآ همدخ هک تفگ و درک
 نما نیا هک دنتفگ و دندروآ نامتراپآ نآ هب ار رمع و دمحم ،سیند ،ایامرج ،بنیز یناشن شتا رگید نارومام نآ زا سپ ینامز
 .دنورب باوخ قاطا هب هک تفگ اھنآ هب و دمآ 113 نامتراپآ هب یرگید رومام ،نآ زا سپ هقیقد 30 دودح .دوب نامتراپآ نیرت
 اھ هفحلم زا هک یبانط زا هدافتسا هب هک درک یعس نئوساوولوا ،دش اھنا نامتراپآ دراو شتآ ،نآ زا سپ یھاتوک ینامز
 ار اجنآ هلصافالب دیاب هک دنتفگ و هدمآ اجنآ هب یناشن شتآ نارومام یلو دورب نیئاپ هب نامتخاس جراخ زا دوب هدرک تسرد
 و هدیود نوریب هب ،درک یم لمح شتشپ یور رب ار دوخ رتخد هک نئوساوولوا و یرامزر .دنودب نیئاپ تمس هب و هدرک کرت
 هک دنیبب تسناوتن یلو دندرک یم لابند ار وا زین نارگید هک دوب رواب نیا هب یرامزر .دندرک ادیپ ار ورھار تمس هب دوخ هار
 یناشن شتآ نارومام یاھ ییامنھار و نئوساوولوا ندرک لابند اب رمع .دوب کیرات یلیخ هک ارچ دننک یم لابند ار وا اھنا
  s681s472,s47-s172,s174,s446,s462,s470,4.دنیبب دوخ تشپ ای و ولج رد یزیچ تسناوت یمن هک ارچ ،دش تیادھ اھ هلپ نیئاپ هب
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 نوریب ارچ هک دیسرپ وا زا و درک نفلت وا هب و دوب هدماین وا لابند هب دمحم هک دش هجوتم رمع ،دیسر نوریب هب هک ینامز
 هدنام یقاب سیند و ایامرج ،بنیز اب لخاد رد وا و دوب هدربن نوریب هب نامتراپآ زا ار وا سکچیھ هک تفگ دمحم .دوب هدماین
 s446.دوب

 یلو دنھد تاجن ار دندوب هدنام یقاب 113 نامتراپآ رد هک ییاھنآ و هتشگزاب اجنآ هب هک دندرک یعس یناشن شتآ نارومام 10.11.6.3
 ار دوخ ناج 113 نامتراپآ رد دوجوم یاھ هلعش و دود لیلد هب ایامرج و بنیز ،سیند .دنسرب م-14 هقبط هب دنتسناوتن رگید
 نیا زا وا .دومن طوقس اجنآ زا ای و دیرپ نامتخاس زا دمحم ینامز رد .دندش ادیپ اجنآ رد ادعب اھنآ یایاقب و دنداد تسد زا

 s418,s463.دش ادیپ نامتخاس جراخ هطوحم رد ادعب یناشن شتآ نارومام قیرط زا وا ندب و تفاین تاجن طوقس

 یریگ هجتین  10.11.7

 یزوس شتا دندش هجوتم هکنیا زا سپ  هلصافالب رفن هس ،دندوب م-14 هقبط رد یزوس شتآ زورب نامز رد هک یرفن 11 زا 10.11.7.1
 ریز لیالد هب یدعب رفن تشھ هک دسر یم رظن هب .دندرک کرت ار اجنآ سناژروا تامدخ اب سامت یرارقرب نودب ،دوب هداد خر
  :دندنام یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد

a. ؛دننامب یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد هک دش هیصوت یناشن شتآ نارومام فرط زا اررکم اھنا هب 
 

b. ؛دندوب هداتفا ریگ اجنآ رد ورھار رد ،ظیلغ دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ 
 

c. وا یارب اھ هلپ زا هدافتسا قیرط زا لحم کرت دش یم ثعاب هک تشاد یتکرح و یسفنت تالکشم یفرم سیند 
 ؛دوش راوشد رایسب

 

d. ؛دنامب یقاب اجنآ رد هک دوب هدش روبجم ایامرج زا تیامح یارب لیامت لیلد هب بنیز 
 

e. دومن یم تیلوئسم ساسحا ایامرج و بنیز لباقم رد دنداتفا ریگ مھ اب اھنآ هک ینامز ،دمحم. 

 هقیقد دنچ هلصاف رد دید تردق و دشرگ هفخ و هریت و هدش دب یلیخ ورھار لخاد رد دود ،هاتوک ینامز تدم یط رد ،نایاپ رد 10.11.7.2
 دود هک دندش هجوتم دننک کرت ار اجنآ ات دندرک زاب ار دوخ نامتراپآ یدورو رد نینکاس هک یراب نیلوا ،ابقاعتم .دیسر رفص هب

 دروم رد حبص 1:15 ات 1 تاعاس نیب رد راب نیلوا رمعو دمحم .دوب تخس رایسب نآ نایم زا ندش در و هدوب ظیلغ یلیخ
  .دوب راوشد نآ نایم زا روبع ناکما هک ندوب ظیلغ نانچ دود نامز نآ رد و دندش هاگآ شتآ

 دمحم و وا هک دنک یم راھظا رمع و درک لاوسرتپوکیلھ دروم رد حبص 1:56 تعاس رد دومحم اب دوخ سامت نامز رد دمحم 10.11.7.3
 یم هک تشاد یبانط ینابدرن نآ هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ و ،دندید ار یرتپوکیلھ ،حبص 2:45 زا سپ یتاعاس دودح رد
 رد ،دوب نکمم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هکنیا رب ینبم یرواب ،نآ ندید زا سپ ،لیلد نیمھ هب .دھد تاجن ار اھنآ تسناوت
 هداتفا ریگ ظیلغ دود لیلد هب هک دندرک راھظا رتپوکیلھ ندید زا دعب و لبق ،رما و دمحم ،یلو .دومن شیادیپ هب عورش اھنآ
    .دوب ندنام یارب لحم نیرت نما اجنآ هک ارچ دننامب یقاب نامتراپآ رد هک دندوب هتفگ اھنآ هب یناشن شتآ نارومام و دندوب

 دمحم اب وا .تفر اجنآ هب تفای عالطا شتآ دروم رد هک ینامز حبص 6 زا سپ یتاعاس دودح رد ،هیفاتحلا لامآ ،دمحم دزمان 10.11.7.4
  ،دومن راھظا و دوب هاگآ اھرتپوکیلھ روضح دروم رد وا .درکن تبحص

 

 رکف و هدید ارنآ دیاب ،دندوب لخاد رد هک یصاخشا .دوب اجنآ رد یرتپوکیلھ ارچ مناد یمن نم"
 رد ،مدوب نامتخاس لخاد رد نم رگا .تسا هدش لاسرا اھنآ هب کمک یارب نآ هک دنشاب هدرک
 رتپوکیلھ هک مدرک یم رکف هک ارچ ،مورب نامتخاس یالاب تمسق هب هک مدرک یم یعس نامزنآ
 قافتا یزیچ نینچ هک دناد یم روطچ سیلپ .دھد تاجن ار مدرم ات تسشن یم نیمز هب اجنآ
 رد اھنآ تاجن یارب اھرتپوکیلھ هک دندرکن رکف مدرم هک دنناد یم اجک زا اھنآ ؟تسا هداتفاین
 هک منک یمن رکف نم ؟دوب نتفرگ سکع نآ روضح زا فدھ عقاو رد هک ینامز)نینچ(دندوب اجنآ

 )S452 (para.56 ".دنشاب هدرک یکمک تیعضو نیا هب ار رتپوکیلھ روضح

 یمن ناشن دھاوش ،یبانط نابدرن قیرط زا تاجن دروم رد رمع تاراھظا و سیلپ یاھرتپوکیلھ دروم رد لامآ یاعدا فالخرب 10.11.7.5
 نکمم دمحم و رمع .دنداد ماجنا اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب ار راک نیا ،دندنام یقاب م-14 هقبط رد هک یناسک هک دنھد
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 دندوب رواب نیا هب دنسرب هجیتن نیا هب هکنیا زا لبق یلو ،دوب نکمم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هک دنشاب هدوب رواب نیا هب تسا
 ات دنشاب هدش قیوشت اھنآ ،اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب هک دنھد ناشن هک دنرادن دوجو یکرادم .دندوب هداتفا ریگ هک
 فرط زا هدش ماجنا تاراھظا لیلد هب اھنآ هوالع هب .دنتفرن نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب اھنآ .دننامب یقاب نامتخاسرد
 .دندشن نامتخاس لخاد رد ندنام هب قیوشت اھرتپوکیلھ دروم رد تاراھظا هنوگ رھ ای و سیلپ

 م 13 هقبط       10.12

 هلصافالب ،دندش هاگآ یزوس شتآ دروم رد هکنآ زا سپ م-13 هقبط رد صاخشا یمامت ،دش عورش یزوس شتآ هک ینامز 10.12.1
 اھنآ یگمھ و دشن تفایرد یزوس شتآ یط رد م-13 هقبط زا سناژروا تامدخ اب سامت هنوگچیھ .دندرک کرت ار نامتخاس
 s200-s181.دندرک کرت ار نامتخاس رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق

 م 12 هقبط       10.13

 اجنآ هک دندش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیب اھنآ زا نت ود .دندوب م-12 هقبط رد رفن هدزاود ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد 10.13.1
 رد هک دوب هدش هتفگ اھنآ هب LFB فرط زا هکنیا لیلد هب لوا هلحو رد رگید رفن 10 .دندرک کرت ار نامتخاس ،دوب هتفرگ شتآ
 لیکشت تعرس هب هکورھار لخاد رد  ظیلغ دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب هک نیا لیلد هب نینچمھ و دننامب یقاب اجنآ

 زا مادکچیھ .دنداد تاجن ار اھنآ و هدیسر اھنآ هب یناشن شتآ نارومام  .دندنام یقاب اجنآ رد ،دنتسین رارف هب رداق دوب هدش
 لیلد هب ای و  اھرتپوکیلھ روضح لیلد هب اھنآ زا مادکچیھ .دنتفرن نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب دندنام یقاب هک یصاخشا
 سیلپ تاراھظا هکنیا رب ینبم یدھاوش .دندنامن یقاب اجنآ رد ،دنبای تاجن رتپوکیلھ قیرط زا هک تشاد دوجو نآ ناکما هکنیا
 دوجو ،دشاب هدوب راذگ ریثات اجنآ رد ندنام دروم رد اھنآ هیلوا میمصت یور رب اھرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب تارظن ای و
  s214-s201.دنرادن

 م 11 هقبط       10.14

 هاگآ شتآ دروم رد هکنیا زا سپ هلصافالب ناشیا زا رفن هدزای .دندوب م -11 هقبط رد داد خر یزوس شتآ هک ینامز رد رفن 16 10.14.1
 نارومام و درک شغ ،درک یم تکرح نیئاپ تمس هب هک ینامز رد ،یرفعج روای یلع ،اھنآ زا یکی .دندرک کرت ار اجنآ ،دندش

 شتآ نارومام قیرط زا تاجن یارب و هدنام یقاب م-11 هقبط رد اھنآ زا رفن راھچ .دندرک لمح نوریب هب ار وا یناشن شتآ
   .درک توف اجنآ رد و هدنام یقاب دوخ نامتراپآ رد رباص ملاسلادبع .دندش رظتنم یناشن

 درک توف نکاس نس مان
 81 نامتراپآ 81 نامتراپآ 77 رباص مالسلادبع
 م-10 هقبط ورھار 86 نامتراپآ 81 یرفعج روای یلع

 

 81 نامتراپآ      10.14.2

 ،شرسپ اب ینالوط یسامت و تفرگ سامت سناژروا تامدخ اب راب ود وا .درک یم یگدنز اھنت 81 نامتراپآ رد رباص مالسلادبع 10.14.2.1
 .دش لصو LFB هب سامت نیا و تفرگ سامت 999 هرامش اب 01:24:52 تعاس رد ملاسلادبع .درک رارقرب رباص دمحم
 هک ارچ دراد سرت دروم نیا رد وا و تسا هداد خر یزوس شتآ 91 هرامش نامتراپآ رد هک دیوگ یم LFB روتارپا هب مالسلادبع
 نآ هب یگدیسر لاح رد یناشن شتآ نارومام هک دھد یم نانیمطا وا هب روتارپا .دوب هدرک نایغط بآ هقبط نیا رد البق
 سامت نیا دھد خساپ وا هکنیا زا لبق یلو دراد دوجو دود وا نامتراپآ رد رگا هک دنک یم لاوس مالسلادبع زا وا .دنتسھ
 لیلد هب وا یالاب هقبط زا شتآ هک دوب هدیقع نیا هب مالسلادبع وا رسپ همانراھظا یانبم رب  394و393و220.دوش یم عطق
 نفلت هرامش اب حبص 01:32:32 تعاس رد مالسلادبع  S476.دوب هدش زاغآ ،دنتشاد یاھ هیاسمھ نآ اب هک یلبق تالکشم

 شتآ هک تفگ وا هب دوش عطق سامت هکنیا زا لبق و ،دش لصتم LFB روتارپا هب هرابود و تفرگ سامت راب نیمود یارب 999
 396و395و221.دوب وا نامتراپآ نورد رد

 نتخوس لاح رد وا نامتخاس هک داد عالطا وا هب نآ رد هک درک تفایرد حبص 1:45 تاعاس دودح رد شردپ زا یسامت دمحم 10.14.2.2
 یسک کمک نودب اھ هلپ زا هدافتسا وا ردپ یارب هک تسناد یم وا هک ارچ ،دنک کرت ار اجنآ هک تساوخ وا زا دمحم .دوب
 تعاس زا لبق شتآ هک ارچ دیشک یم سفن یتخس هب و هدرک هفرس وا درپ هک دروآ یم رطاخ هب دمحم .دوب نکممریغ رگید

 مالسلادبع  s476.دوب هتفرگ رب رد تشاد قلعت وا هب هک ار نامتخاس زا یتمسق دیسر مامتا هب سامت هک ینامز ،حبص 2:30
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 و سناژروا یاھورین اب هدش رارقرب یاھ سامت زا مادکچیھرد .درکن تبحص یزوس شتآ یطرد MPS یاضعا زا مادکچیھ اب
 .تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا دمحم همان راھظا رد ای

 82،83،84،85 نامتراپآ      10.14.3

 ،یزوس شتآ نامز تدم یط رد .دندرک یم یگدنز 82 نامتراپآ رد ناشیا هلاس شش رتخد و تیمسا ینوتنآ ،کاکلا اشاتان 10.14.3.1
 لبق سامت ود( سامت 12 یط رد )LFB & Essex( درک تبحص یناشن شتآ اب و هتفرگ سامت 999 هرامش اب راب 14 اشاتان
 نارومام فرط زا هک ینامز و حبص 4:40 تعاس ات وا هداوناخ و اشاتان )دندش عطق سناژروا تامدخ روتارپا هب ندش لصو زا
 رد ظیلغ دود :دوب لیالد زا یرامش لیلد هب نیا .دندنام یقاب دوخ نامتراپآ لخاد رد دندش تروکسا نوریب هب یناشن شتآ
 یناشن شتآ نارومام هک عوضوم نیا هب رواب ،اجنآ رد ندنام هب طوبرم یاھ هیصوت ،دوب هدرک فیعض ار دید هک ورھار لخاد
 دروم رد اھراب اشاتان .ناشکچوک رتخد زا تظافح هب لیامت و ورھار رد اھ هتسنادان زا سرت ،درک دنھاوخ لرتنک ار تیعضو
 مادکچیھ رد .دومن هراشا دنک کمک اجنآ زا رارف یارب اھنآ هب و هدمآ اھنآ هرجنپ فرط هب تسناوت یم هک یکیلوردیھ لیقثرج
  s218,s464,s465,397-410.دشن رتپوکیلھ هب یا هراشا همانراھظا رد و 999 هب هدش ماجنا یاھ سامت زا

 وا هب وا هدوناخ هک ارچ دنام یقاب اجنآ رد لوا هلحرم رد ،وچافینوب ویدیپلا ،درک یم یگدنز 83 نامتراپآ رد هک یصخش اھنت 10.14.3.2
 وا .تشاد کمک هب زاین ،دوب لاسنھک و انیبان هکنآ لیلد هب اجنآ کرت و ندمآ نوریب یارب وا هکنیا رطاخب و دندوب هتفگ نینچ
 زا هک دوب یا هدنامزاب نیرخآ وچافینوب یاقآ .درک کرت ار اجنآ 8:07 تعاس رد و تفای تاجن یناشن شتا نارومام قیرط زا

 s220,s477.تفای تاجن نامتخاس

 اجنآ کرت هب یعس البق هک ارچ دندنام یقاب اجنآ رد لوا هلحو رد 84 نامتراپآ نینکاس ،نیوسول ناریم و چیکول والسینارب 10.14.3.3
 و یجیگ ساسحا دندرک نآ لخاد هب نتفر هب مادقا هک ینامز ؛دوب هدش رپ ظیلغ هریت دود اب ورھار هکنیا لیلد هب و هدرک

 دای هب اھنآ .دندش یم لرتنک نامتراپآ لخاد رد الومعم اھ یزوس شتآ هک دوب دقتعم نینچمھ والسینارب .دندرک یمگردرس
 هب والسینارب یلو ،دننک باترپ یبانط یاھ نابدرن تسا نکمم اھنآ هک درک رکف ناریم و دندید ار یرتپوکیلھ هک دنروآ یم
 ،راکفا نیا فالخ رب یلو .)تسا هدشن حرطم ناریم فرط زا دروم نیا( تفرگ دھاوخ تروص یراک نینچ هک دوبن هدیقع نیا

 حبص 1:49 تعاس رد اھنآ ،دندش جراخ اجنآ زا نما روط هب اھ هلپ هب دوخ ندناسر اب و دنتفرگ اجنآ کرت هب میمصت اھنآ ود رھ
  s222,s223,s478.دندرک کرت ار اجنآ

 کرت ار نامتخاس ،دوب هداد خر یزوس شتآ دندش هجوتم هکنیا زا سپ هلصافالب ابیرقت ندوب 85 نامتراپآ نکاس هک یرفن جنپ 10.14.3.4
  s225,s226.دندرک

 86 نامتراپآ      10.14.4

 هرامش نامتراپآ رد دش عورش یزوس شتآ هک ینامز ایدان و ایرام اھنآ رتخد ود و یرفعج همطاف وا رسمھ ،یرفعجروای یلع 10.14.4.1
 همطاف ،دش عورش یزوس شتآ هکنیا زا سپ یھاتوک نامز تدم .دندرکن رارقرب یسامت سناژروا تامدخ اب  اھنآ .دندوب 86

 تامدخ و هدرک مامشتسا دود یوب هک ارچ ،دنوش ربخ اب داتفا یم قافتا هچ هکنیا دروم نیارد ات دنتفر نیئاپ هقبط هب ایرام و
 .دندرک هدامآ اجنآ کرت یارب ار دوخ یلو دندنام نامتراپآ لخاد رد یلع و ایدان .دندوب هدید نامتخاس نوریب رد ار سناژروا
 سامت تباث نفلت طخ و ایدان نفلت اب لیلد نیمھ هب ،دندرک کرت ار نامتخاس دندید ار شتآ نازیم هک ینامز همطاف و ایرام
 یناشن شتآ نارومام هب موس هقبط رد یلو دنورب الاب فرط هب دندرک یعس اھنآ ،دشن تفایرد یخساپ هکیئاجنآ زا .دنتفرگ
 ,s480s479.دنتشگزاب نوریب هب اھنآ و دندادن تشگزاب هزاجا اھنآ هب

 کرت هب میمصت یلع و ایدان ،دش اھنآ نامتراپآ لخاد و دیسر اھنآ هرجنپ ینوریب تمسق هب شتا هک ینامز ،نامتراپآ لخاد رد 10.14.4.2
 .دنورب نیئاپ هقبط هب هک دنتفرگ میمصت روسناسآ لخاد هب ندش دراو اب و هدرک کرت ار نامتراپآ اھنآ .دنتفرگ نامتراپآ
 روسناسآ یاھرد یا هقیقد دنچ زا دعب .دندش شوماخ اھغارچ و دش رپ هریت دود اب و هدش فقوتم م-10 هقبط ردروسناسآ
 یارب تسناوت یم ایدان ،دیسر فکمھ هقبط هب روسناسآ هک ینامز اھنت .درک نتفر نیئاپ هب عورش روسناسآ و هدش هتسب
 هب هک ینامز دیاب یلع هک دیسر هجیتن نیا هب وا ،دوبن روسناسآ لخاد رد رگید یلع هک دش هجوتم و ،دنیبب رگید یراب

 نارومام  s479.دش فقوتم روسناسآ هک دوب یتقو اھنت نیا هک ارچ ،دشاب هدوب هدش جراخ نآ زا ،دندوب هدیسر م-10 هقبط
 زا جراخ رد  s482,s483.دندومن جراخ نامتخاس لخاد زا ار وا و دندرک ادیپ م-10 هقبط ورھار رد ار یلع ادعب یناشن شتآ

 .دش مالعا هدرم وا نامتخاس
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 یریگ هجتین  10.14.5

 علطم شتآ دروم رد هکنیا ضحم هب رفن 11 ،دنتشاد روضح م-11 هقبط رد یزوس شتآ نامر تدم یط رد هک یرفن 16 زا 10.14.5.1
 زا هک ینامز یرفعج روای یلع ،هنافساتم .دندرک کرت ار دوخ نامتراپآ ،دسرب اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق و دندش
 هداوناخ و اشاتان هک دیآ یم رظن هب .داد تسد زا نیئاپ هقبط هب تکرح لاح رد ار دوخ ناج دش ادج م-10 هقبط رد دوخ رتخد
 یاھ هیصوت ،دوب هدرک فیعض ار دید هک ورھار لخاد رد ظیلغ دود :دندنام یقاب دوخ نامتراپآ رد لیالد نیا هب لوا هلحو رد وا
 رد اھ هتسنادان زا سرت ،درک دنھاوخ لرتنک ار تیعضو یناشن شتآ نارومام هک عوضوم نیا هب رواب ،اجنآ رد ندنام هب طوبرم
 رد تشاد کمک هب زاین هک عوضوم نیا و ندوب انیبان لیلد هب وچافینوب یاقآ .ناشکچوک رتخد زا تظافح هب لیامت و ورھار
 لیلد هب هکنیارب ینبم یکردم .دندنام یقاب اجنآ رد لوا هلحو رد زین 84 نامتراپآ نینکاس و دنام یقاب 83 هرامش نامتراپآ
 تاراھظا ای ورتپوکیلھ روضح لیلد هب یصخش ای و هتشاد دوجو رتپوکیلھ ای و ماب قیرط زا تاجن ناکما هک عوضوم نیا رواب
 .تسین دوجوم ،تسا هدنام یقاب اجنآ ردرتپوکیلھ دروم رد هدش نایب

 م 10 هقبط       10.15

 .دندنام هدنز و هدرک رارف اجنآ زا دندوب اجنآ دش عورش م-10 هقبط رد یزوس شتآ هک ینامز رد هک یصاخشا یمامت 10.15.1
 .دنا هتفرگن سامت سیلپ اب دنوش جراخ اجنآ زا هکنیا زا لبق اھنآ زا مادکچیھ و هدرکن تکرح الاب تمس هب اھنآ زا مادکچیھ
  .تسا هدرکن هراشا رتپوکیلھ هب سکچیھ 999 نفلت هرامش اب سامت ای و اھنآ فرط زا هدش مھارف همانراھظا رد

 هجوتم یلو ،دننک رارف اجنآ زا هک درک یعس ،دوب هداد خر یزوس شتآ هک دش هجوتم اجنآ نکاس هک ینامز -71 نامتراپآ 10.15.2
 اب اجنآ رد و دناسرب نیئاپ هب ار دوخ و هدیسر اھ هلپ هب دش قفوم وا یلو دوب ظیلغ دود زا رپ و هدوب کیرات ورھار هک دش
 s229.درکن رارقرب یسامت 999 هرامش اب وا .دنک کرت ار نامتخاس تفگ وا هب هک دومن تاقالم یناشن شتآ رومام

 لوا هلحو رد وا .تفای عالطا یزوس شتآ دروم رد دومن رارقرب وا رسپ هک یسامت قیرط زا نامتراپآ نیا نکاس -72 نامتراپآ 10.15.3
 وا هب LFB روتارپا نینچمھ و دندوب نابدرن یور رب وا نامتراپآ جراخ رد هک یناشن شتآ رومام ود هک ارچ دنام یقاب اجنآ رد
 شتآ نارومام قیرط زا ابقاعتم وا .دوبن نتفر نوریب هب رداق وا و دوب ظیلغ یلیخ ورھار رد دود هوالع هب .دندرک هیصوت نینچ
  s231,s487,s488.تفای تاجن یناشن

 دندش هجوتم یلو دندومن اجنآ کرت هب یعس دندرک مامشتسا دود هکنیا ضحم هب نامتراپآ نیا نکاس راھچ -73 نامتراپآ 10.15.4
 لوا هلحو رد و دندومن یناشن شتا تساوخرد و دنتفرگ سامت 999 هرامش اب اھنآ .دوب هدش رپ ظیلغ هریت دود زا ورھار هک
 هکنیا لیلد هب ،یلو .تفای رییغت نامتراپآ کرت هب هیصوت نیا هک یعقوم ات ،دننامب یقاب نامتراپآ رد هک دش هتساوخ اھنآ زا
 قیرط زا و هدنام یقاب اجنآ ،دنتشادن نانیمطا اھ هلپ ینمیا دروم رد هکنیا رطاخ هب نینچمھ و ،دوب اجک رطخ هک دنتسنادیمن
    s244-s235.دنتفای تاجن یناشن شتآ نارومام

 هک دندش هجوتم یلو دندومن اجنآ کرت هب یعس دندرک مامشتسا دود هکنیا ضحم هب نامتراپآ نیا نکاس ود -74 نامتراپآ 10.15.5
 دش هیصوت اھنآ هب و دندرک تبحص LFB اب اھنآ .دش اھنآ جورخ تعنامم ثعاب راک نیا و دوب هدش رپ ظیلغ هریت دود زا ورھار
 s244,s246.دنتفای تاجن یناشن شتا نارومام قیرط زا نایاپ رد اھنآ .دوش مھارف ناشیارب تاجن ات دننامب رظتنم هک

 هریت دود فالخ رب .درک کرت ار نامتخاس ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ هک دش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیب اجنآ نکاس -75 نامتراپآ 10.15.6
 s248,s489.تفرگن سامت 999 هرامش اب و دیسر نما یلحم هب و هتفر نیئاپ هقبط هب وا ظیلغ

 نامتخاس 999 هرامش اب سامت نودب و ،دوب هتفرگ شتآ اجنآ هک دش هجوتم هکنآ زا سپ گنردیب اجنآ نکاس ود -76 نامتراپآ 10.15.7
 s250,s252,s491,s492.دندرک کرت ار

 هتفگ اھنآ هب LFB هک عوضوم نیا و ظیلغ دود لیلد هب ار راک نیا دنتخادنا قیوعت هب ار دوخ نتفر م-10 هقبط رد هک یصاخشا 10.15.8
 ندنام هب قیوشت اھرتپوکیلھ دروم رد هدش ماجنا تاراھظا ای و رتپوکیلھروضح لیلد هب اھنآ .دنداد ماجنا دننامب اجنآ رد هک دوب
 .دندشن نامتخاس لخاد رد

 م 9 هقبط       10.16
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 سکچیھ  .دنتفای تاجن و هدرک رارف اجنآ زا دندوب اجنآ دش عورش م-9 هقبط رد یزوس شتآ هک ینامز رد هک یصاخشا یمامت 10.16.1
 سیلپ یاھورین اب یسامت دوش جراخ نامتخاس زا هکنیا زا لبق سکچیھ و تفرن نامتخاس یالاب تاقبط هب م-9 هقبط زا
 زج هب همھ .دوب نکمم رتپوکیلھ ای و ماب قیرط زا تاجن هک دندوب هدشن عوضوم نیا رواب هبرجنم اھنآ زا مادکچیھ .تشادن

 هب 65 نامتراپآ نکاس صخش .دندوب هدرک کرت ار نامتخاس دسرب اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق 65 نامتراپآ نینکاس
 زا ار وا ناوج رتخد و وا یسفنت هاگتسدزا هدافتسا اب اھنآ ،دش رادیب دندیبوک یم وا رد هب یناشن شتآ نارومام هکنیا لیلد

 63و 61 هرامش یاھ نامتراپآ رد یسک .تفرگن سامت 999 نفلت هرامش اب م-9 هقبط رد سکچیھ .دندرک جراخ نامتخاس
 دروم رد لوا هلحو رد 66 هرامش نامتراپآ زا یباھو نانح  s269,s273s275,s277-s260,s262,s265,s267.درک یمن یگدنز بش نآ یط رد
 لیلد هک دوب رواب نیا هب و ،دیدن ارنا یلو دینش ارنا یادص هک ارچ دش هاگآ ،دندرک کرت ار نامتراپآ اھنآ هکنیا زا دعب ،رتپوکیلھ
 s281,s282.دوب مدرم هب کمک نآ روضح

 م 8 هقبط       10.17

 ،تسویپ عوقو هب یزوس شتآ هکنیا زا سپ یھاتوک نامز تدم م-8 هقبط رد دوخ ناگیاسمھ هب 51 نامتراپآ زا دمحا دیلخ 10.17.1
 اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق ،گنردیب ار نامتخاس دنتشاد روضح اجنآ رد هک یناسک ابقاعتم و داد عالطا نآ دروم رد
 دود هک دنھد یم حیضوت ناگتفای تاجن زا یلیخ .تفرگن سامت 999 هرامش اب م-8 هقبط رد سکچیھ 224.دندرک کرت دسرب

  s509-s500,s502-s493.دش کان هفخ و ظیلغ،دش ساسحا دود فیعض یوب هکنیا زا سپ  هقیقد دنچ نامز تدم یط رد هنوگچ
 مدرم تاجن یارب اھرتپوکیلھ زا ارچ هکنیا دروم رد ادعب هک ،51 نامتراپآ رد دمحم انیمآ زا ریغ هب ،ناگتفای تاجن زا مادکچیھ
 s496.دندرکن هراشا رتپوکیلھ هب ،دوب هدشن هدافتسا

 م 7 هقبط       10.18

 ،یناشن شتآ نارومام هک ینامز ای و ،دندش علطم شتآ دروم رد هکنیا زا سپ هلصافالب ابیرقت م-7 هقبط نینکاس یمامت 10.18.1
 کرت ار دوخ یاھ نامتراپآ ،دندومن تساوخرد اھنآ زا و دندوب هدمآ اجنآ هب همھ ندرک جراخ یارب حبص 1 تعاس زا سپ هک
 .دندوب هدرک کرت ار نامتخاس دسرب اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق 44 نامتراپآ نینکاس زا رفن هسزج هب همھ .دندرک

 اجنآ هب دندش روبجم ،دندش هجوم م-4 هقبط رد ظیلغ دود اب هک ینامز یلو دندرک کرت ار دوخ نامتراپآ 44 نامتراپآ نینکاس
 هیصوت اھنآ هب و دندرک تبحص LFB اب ،دندوب هداتفا ریگ هک دندوب هدیقع نیا هب هک ینامز ،دوخ نامتراپآ لخاد زا اھنآ .دندرگزاب

 هک دنتفگ اھنآ هب و هدمآ اجنآ هب یناشن شتآ نارومام هک ینامز اھنآ .دوش مھارف ناشیارب تاجن ات دننامب رظتنم هک دش
 هب یا هراشا نیدھاش زا مادکچیھ  s544,224-s128,s390,s512.دنرک کرت حبص 01:48:04 تعاس رد ار نامتخاس ،دننک کرت ار اجنآ

 بآ ندرک شخپ یارب اھرتپوکیلھزا ارچ هک دروم نیا رد ابقاعتم  ،43 نامتراپآ زا کاشیبوس لئاکیم طقف ،دندرکن اھرتپوکیلھ
  s517.درک لاوس دوب هدشن هدافتسا شتآ یور رب

 م 6 هقبط       10.19

 نارومام .دندرک کرت هلصافالب ار اجنآ دندش هاگآ دروم نیا رد و هدش عورش یزوس شتآ هک ینامز م-6 هقبط نینکاس یمامت 10.19.1
 999 هرامش اب م-6 هقبط زا سکچیھ .دننک کرت ار اجنآ هک دنتساوخ یم مدرم زا و هدندوب م-6 هقبط رد زین یناشن شتآ
 رب ،دندرک کرت دیسر اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا سپ یھاتوک نامز تدم ای و لبق ار اجنآ دارفا یمامت و تفرگن سامت
 زا مادکچیھ .دومن کرت ار اجنآ حبص 01:48:22 تعاس رد صخش نیرخآ ،هتسب رادم نیبرود یور رب دوجوم تاعالطا یانبم

 s558,224-s139,s545,s553,s556.دندرکن هراشا رتپوکیلھ هب دوخ همانراھظا رد نیدھاش

 م 5 هقبط       10.20

 نارومام هکنیا ضحم هب و تسا هدش عورش یزوس شتآ دندش هجوتم هک ینامز دندوب م-5 هقبط رد هک یاصخشا یمامت 10.20.1
 23 نامتراپآ نینکاس زارفن ود یانثثتسا هب ،دندرک کرت ار اجنآ هلصافالب دننک کرت ار اجنآ هک دنتساوخ اھنآ زا یناشن شتآ
 نابدرن زا هدافتسا اب اھنآ .دندنام یقاب اجنآ رد لوا هلحو رد ،دندوب هداتفا ریگ اجنآ ظیلغ دود لیلد هب دندوب هدیقع نیا هب هک

LFB دندرک کرت ار اجنآ ،دوب هتفرگ رارق اھنآ هرجنپ جراخ رد هک.s563,s572  دنوب 23 نامتراپآ رد هک یناسک زا ریغ هب ،اھنآ یمامت 
  s585-s83,s300,s301,s345,s563.دنتخیرگ نامتخاس زا

  م 4 هقبط      10.21
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 هکنیا زا سپ هلصافالب دندوب م-4 هقبط رد هک یصاخشا یمامت .دش زاغآ م-4 هقبط رد 16 هرامش نامتراپآ رد یزوس شتآ 10.21.1
 ود یانثتسا هب ،دندرک کرت ار اجنآ تسا هدرک یریگ لکش هب عورش ظیلغ یدود و هدش عورش یزوس شتآ دندش هجوتم
 یقاب اجنآ رد لوا هلحو رد وا رتخد تسود و وا هک تشاد راھظا 12 نامتراپآ رد نیماجنب دیوید .12 هرامش نامتراپآ رد رفن
 وا و ،دش دھاوخ شوماخ نامتراپآ لخاد رد شتآ هک دندرک یم رکف و دننیبب ار دود ای و شتآ دنتسناوت یمن هک ارچ دندنام
 دننامب یقاب نامتخاس لخاد رد دیاب یزوس شتآ زورب تروص رد هکنیا دروم رد هدش مھارف یاھ هیصوت دروم رد نینچمھ
 یمامت  s602.دندرک کرت ار اجنآ ،دننک کرت ار اجنآ هک دنتفگ اھنآ هب نارگید و دش رتدب دود هکنیا زا سپ اھنآ یلو .دوب هاگآ

 یانبم رب ،دندرک کرت ار نامتخاس دیسر اجنآ هب رتپوکیلھ هکنیا زا سپ یھاتوک نامز تدم ای و ،لبق  م-4 هقبط نینکاس
 هب دوخ تاراھظا رد اھنآ زا مادکچیھ  224.درک کرت ار اجنآ حبص 01:46:21 تعاس رد رفن نیرخآ هتسب رادم نیبرود تاعالطا

 s612-s588.دنا هدرکن هراشا رتپوکیلھ

 م 3 هقبط       10.22

 یزوس شتآ دروم رد هکنیا زا سپ هلصافالب ابیرقت ،دنتشاد روضح م-3 هقبط رد یزوس شتآ زورب نامز رد هک یدارفا یمامت 10.22.1
s559-.دندوب 9 هرامش نامتراپآ رد هک یدارفا یانثتسا هب ،دندش جراخ اجنآ زا رتپوکیلھ نیلوا ندیسر زا لبق و دندش عطلم

s616,224-s562,s613  قیرط زا هک دندش رظتنم و هدنام اجنآ رد ،)اھنآ دنزرف هس و نیدلاو( 9 هرامش نامتراپآ نینکاس یمامت 
 نودب تسناوت یمن و درک یم هدافتسا رادخرچ یلدنص زا سیئول-ومیشویوت وکیرام هکارچ ،دنبای تاجن یناشن شتآ همدخ
   .دبای تاجن رتپوکیلھ قیرط زا هک دشن رظتنم یرگید صخش  s620-s617.دنک کرت ار اجنآ ،دوش لمح نیئاپ تاقبط هب هکنیا

  2 هقبط و 1 هقبط       10,23

 یمیخو یزوس شتآ هک دروم نیا رد هکنیا ضحم هب هلصافالب )لوا هقبط و فکمھ نیب تاقبط( 2 و 1 تاقبط نینکاس یمامت 10.23.1
  s630-s621.دندرک کرت ار اجنآ ،دندش هاگآ دوب هدراد خر
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 یریگ هجیتن - لوا تمسق
  

 یریگ هجیتن  11
  

 رھ .دھد رارق یسررب دروم دنا هدش رکذ 4 تمسق رد هچنانچ ار یعاجرا تاعوضوم  هک دومن دھاوخ یعس یریگ هجیتن 11.1
  .دنا هتفرگ رارق یسررب دروم هناگادج روط هب یعاجرا تاعوضوم زا مادک

 دراوم اصوصخ ،2017 ربماتپس 19 خیرات رد Nabil Choucair فرط زا هدش ماجنا تیاکش ییوجزاب یارب .1 11.2
 :ریز

 a.  هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج رد هک دومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب سیلپ یاھرتپوکیلھ لاسرا 
  ؛دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب Grenfell Tower یالاب یاھ تمسق 

 :دندرک تکرح نامتخاس یالاب یاھ تمسق هب فلتخم لیالد هب مدرم ،یزوس شتآ یط رد هک دنھد یم ناشن دھاوش 11.3
 

i. زا اھنآ جورخ تعنامم ثعاب نیا و ،دوب نامتخاس نیئاپ تاقبطرد ،شتآ ای و دود ،رطخ هک دندوب هدیقع نیا هب اھنآ 
 رد نامتخاس جراخ رد دود و شتآ هک دندید صاخشا زا یضعب .دش یم اھ هلپ زا هدافتسا قیرط زا ار نامتخاس
  .دندش هجاوم دود اب و هتفر نیئاپ تاقبط هب دندرک یعس نارگید هکیلاح رد ،دوب دوعص لاح

 

ii. تامادقا هک دش ثعاب ،دندوب هاگآ ان دوب اجک رد رطخ هکنیا دروم رد اھنآ هک عوضوم نیا و / تشحو ،یمگردرس 
 ،دندرک یم تکرح الاب تمس هب هک دارفا زا یضعب .دننک لابند ار دندرک یم تکرح الاب تمس هب هک رگید دارفا
 دیاب یمادقا هچ هکنیا هب هراشا یارب یرگید تاعالطا هکیئاجنآ زا .دنھد ماجنا ار راک نامھ هک دنتفگ نارگید هب

  .دندرک لابند ار نارگید یاھ هیصوت صاخشا یضعب ،تشادن دوجو تفرگ یم تروص
 

iii. تاقبط هب دوخ یاھ هداوناخ قیرط زا و دننک یریگ میمصت هنالقتسم دندوبن رداق مک نس لیلد هب صاخشا یضعب 
  .دندش هدرب الاب

 
 حبص 1:44 تعاس رد رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق ار راک نیا ،دنتفر م-23 هقبط هب 22 و 20و19و18 تاقبط زا هک یرفن 15 11.4

 هدوب هدش قیوشت الاب هب نتفر یارب رتپوکیلھ روضح لیلد هب دنتسناوت یمن اھنآ ،لیلد نیمھ هب .دنداد ماجنا ،دسرب اجنآ هب
 .تفای دھاوخ روضح اجنآ رد یرتپوکیلھ هک دشن هداد عالطا سناژروا تامدخ قیرط زا اھنآ زا مادکچیھ هب .دنشاب

 
 زا تاجن یارب هک دوب هدش هیصوت وا هب هک لیلد نیا هب وا هک تفگ وا هب یباھسارفا هنیکس هک دروآ یم دای هب ادن ارولوف 11.5

 دنک یم راھظا نینچ راتس زاملس ،یلو .دوب هدمآ اجنآ هب ،دنوش تاجن رظتنم اجنآ رد و هدمآ م-23 هقبط هب رتپوکیلھ قیرط
 یلو دندوب هدرک کرت نامتخاس کرت و نییاپ هقبط هب نتفر دصق هب ار دوخ نامتراپآ وا و هنیکس هک تفگ وا هب همطاف هک
 دنورن نیئاپ تاقبط هب هک دش هتفگ اھنا هب و دندرک تاقالم ورھار رد رگید ینانکاس اب ،دندرک کرت ار دوخ نامتراپآ هک ینامز
 سناژروا تامدخ زا ات تساوخ زاملس زا نینچمھ همطاف )s292 (para14.دوب نامتخاس لخاد رد و ریز تاقبط رد شتآ هک ارچ
 تاجن ،دسرب م-23 هقبط هب تسناوت یم هک یا هدنوش هدنلب نابدرن ای و کیلوردیھ لیقثرج قیرط زا ار اھنآ هک دھاوخب
 زا فدھ هک درک یریگ هجیتن نینچ و دید ار یرتپوکیلھ زاملس ،دندیسر م-23 هفبط هب همطاف و هنیکس هکنیا زا سپ .دنھد
 هب رداق هک تفگ وا و دونشب ار رتپوکیلھ یادص تسناوت یم ایآ هک درک لاوس همطاف زا وا .دوب صاخشا تاجن نآ روضح

 نیا همطاف هک تسا نکمم .دھد تاجن ار وا هک دوب اجنآ رتپوکلھ الامتحا هک تفگ همطاف هب زاملس .دوبن نآ یادص دینش
 سپ ،رتپوکیلھ نیلوا هکیئاجنآ زا .تسا هداد ادن ارولوف هب ار تاعالطا نیا ینامز رد وا و هتشاذگ هنیکس رایتخا رد ار تاعالطا
 ،دنشاب هتفر الاب هب اھنآ هکنیا زا لبق ار تاعالطا نیا تسناوت یمنزاملس ،دیسر دندوب هتفر الاب همطاف و هنیکس هکنیا زا
 نیا نتفرگ رظن رد .داد شرورپ دوخ نھذ رد ار رواب نیا ،درک تیور ار رتپوکیلھ هک ینامز اھنت ،زاملس هک ارچ دشاب هداد
 هب همطاف و هنیکس هک تسا نیا هدنھد ناشن ،دندوب هتفر الاب تاقبط هب دسرب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق اھنآ هک عوضوم
 دنتشاد داقتعا هک دوبن لیلد نآ هب نیا و دنتفر الاب تمس هب دندوبن نتفر نیئاپ هب رداق هک دندوب هدیقع نیا هب هکنیا لیلد
 لیلد هب ار رتپوکیلھ قیرط زا تاجن دروم رد هابتشا رواب نیا اھنآ هک تسا نکمم .تفای دنھاوخ تاجن رتپوکیلھ قیرط زا هک



                    Grenfell Tower یزوس شتآ هثداح یط رد سیلپ یاھرتپوکیلھ
   

 

 

 
 

 

    
  

 تسرھف
 

90 
 

 هتفر الاب تمس هب اھنآ تاعالطا نیا تفایرد زا لبق یلو ،دنداد شرورپ دوخ نھذ رد زاملس فرط زا هدش تفایرد تاعالطا
  .دندوب هداتفا ریگ اجنآ رد هک دندیسر هجتین نیا هب ابقاعتم و

 
 یگدنز نا رد هک یتاقبط رد و نامتخاس لخاد رد فلتخم لیالد هب مدرم ،یزوس شتآ یطرد هک دنھد یم ناشن دھاوش 11.6

 :دندنام یقاب دندرک یم
 

i. LFB نامتراپآ لخاد هک عوضوم نیا هب نداد نانیمطا اب اھ هیصوت نیا الومعم و ،دننامب یقاب اجنآ رد هک تفگ اھنآ هب 
 نیا .دوب هدش لابند ،دندمآ یم اھنآ هب کمک یارب یناشن شتآ نارومام ای /و هدوب ندنام یارب لحم نیرت نما
  :دش تفایرد اھ شور زا یرامش رد اھ هیصوت

 

a. یاھ سامت هب هدنھد خساپ نانکراک فرط زا ینفلت یسامت LFB )ای و FRS ؛)رگید 
b. زا جراخ رد یناشن شتا نارومام زا یکی فرط زا ینفلت یسامت Grenfell Tower 
c. لخاد رد یناشن شتآ نارومام زا یکی فرط زا امیقتسم Grenfell Tower 
d. یم تبحص دندوب هرجنپ کیدزن هک یصاخشا اب هک نامتخاس زا جراخ رد یناشن شتآ نارومام فرط زا 

  .دندرک
 

ii. ثعاب )رون روضح مدع و دود لیلد هب(دوب هتفای شھاک ورھار رد یا هظحالم لباق روطب هک دید و یمس ظیلغ دود 
 هلپ زا نتفر نیئاپ قیرط زا نامتخاس زا جورخ و اھ هلپ هب ندیسر هب رداق اھنآ هک دنیایب رواب نیا هب مدرم هک دش
  .دندوبن اھ

 

iii. لرتنک نامتراپآ لخاد رد شتآ ،اھنآ یحارط شور لیلد هب ریظن نیا زا ییاھنامتخاس رد هک دندوب رواب نیا هب مدرم 
   .دوب نما نامتخاس لخاد رد ندنام و هدوب لرتنک لباق هثداح نیا ،یگنتفرگدود تیعضو فالخ رب و ،دوش یم

 

iv. هاگآ یزوس شتآ زورب تروص رد ناشیاھ نامتراپآ لخاد رد ندنام دروم رد هدش مھارف یاھ هیصوت دروم رد مدرم 
 یزوس شتا یط رد دروم نیا رد ای و هتشاد یلبق شناد ریظن نیا زا ییاھ هیصوت دروم رد یلک روطب ای و ،دندوب
  .دندومن قیقحت

 

v. دندش هجاوم دندرک یم تکرح اھ هلپ یالاب تمس هب هک رگید یصاخشا اب و هتفر اھ هلپ هار و اھورھار هب مدرم 
 :هک دش ثعاب دوخ هبون هب نیا .دنورب الاب تمس هب و لخاد و هتفرن نیئاپ تمس هب هک دنتفگ اھنا هب هک

 

a. دومن تعنامم اھ هلپ زا نتفر نیئاپ قیرط زا اھنآ زیرگ زا ،دوب نامتخاس نیئاپ تمسق رد رطخ هک رواب نیا.  
 

b. رد قیقد یاھ ییامنھار روضح مدع و ،دوب اجک رطخ هک دروم نیا رد عالطا مدع ای / و تشحو ،مھبت 
 عوضوم نیا .دننامب یقاب اجنآ رد و هدرک لابند ار اھ هیصوت مدرم هک دش ثعاب ،راک نیا ماجنا مدع دروم
 .دش بیکرت یزوس شتآ زورب لحم دروم رد ضقانتم تاعالطا تفایرد اب تاقوا یضعب

 

vi. لخاد رد دوخ یاھ هداوناخ اب و دننک یریگ میمصت هنالقتسم دندوبن رداق مک نس لیلد هب صاخشا یضعب 
   .دندنام یقاب نامتخاس

 

vii. و اھ ورھار رد کانرطخ طیارش ربارب رد ،هداوناخ رگید یاضعا ای و ،ریذپ بیسآ ناوج ناکدوک زا تظفاحم هب رابجا 
  .صاخشا زا یضعب فرط زا اھ هلپ هار

 

viii. دنناوتب اھنآ دش عنام هک )زلیند فزوج دروم رد ،یتخانش تاقوا یضعب یلو یکیزیف اتدمع( یتمالس تالکشم 
  .دننک کرت ار اجنآ کمک تفایرد نودب و هدرک هدافتسا اھ هلپ زا

 

ix. اجنآ رد دش رکذ الاب رد هک یفلتخم لیالد هب نارگید هک ینامز( اجنآ رد ندنام یارب نارگید فرط زا قیوشت 
  .)دندنام

 دوب نکمم ،رتپوکیلھ هک رواب نیا ،دندوب هداتفا ریگ نامتخاس لخاد رد هک یصاخشا زا یضعب هک دنھد یم ناشن دھاوش 11.7
 هکنیا زا سپ رواب نیا هک دنک یم راھظا هدننک قیقحت صخش ،یلو .دنداد شرورپ دوخ نھذ رد ار دشاب تاجن یارب یا هنیزگ
 یریگ لکش هب عورش ،دوب هدرک هبلغ اھنآ رب یدیما ان و تشحو و ،دندوب هداتفا ریگ اھنا هک دندیسر هجیتن نیا هب مدرم
  .دنا هدش رکذ ریز تمسق رد یدیلک یاھ هنومن .دومن
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 ار دشاب نکمم رتپوکیلھ زا تاجن هک رواب نیا تسا نکمم ،وا ناوج کدوک ود و م-23 هقبط رد 203 نامتراپآ زا ،میھاربا اینار 11.8
 نینچ وا هب هکنیا زا لبق ،یلو .دشاب هداد شرورپ دوخ نھذ رد ،دوب هداد عالطا نینچ وا هب ،هدیس ،وا رھاوخ هکنیا لیلد هب
 جورخ هب رداق و هداتفا ریگ اجنآ رد اھنآ هک دوب هدرک راھظا اینار ،دیسر اجنآ هب رتپوکیلھ نیلوا هکنیا زا لبق و ،دوش هداد عالطا
 رد دود روضح لیلد هب هکنیا هب راھظا اب ،حبص 3 تعاس دودح رد دومحم ، ارینم اب سامت نامز رد ار عوضوم نیا وا و .دندوبن
 هلپ زا هک دندوبن رداق یکیزیف رظن زا وا ناکدوک و اینار هک دومن راھظا نینچمھ هدیس .دومن رارکت اددجم دندوب هداتفا ریگ اجنآ

   .دننک هدافتسا اھ

 لیلد هب اتدمع( 10.3.4.4 فارگاراپ رد هدش رکذ دراوم لیلد هب لوا هلحو رد م-22 هقبط رد 193 نامتراپآ رد رکوچ هداوناخ 11.9
 اجنآ رد )ایدیل و یموئان فرط زا راک نیا ماجنا هب ندش قیوشت و ندنام یارب LFB فرط زا دش تفایرد یاھ هیصوت ،دود
 هداوناخ .دندرگزاب دوخ نامتراپآ هب دندش روبجم دود لیلد هب یلو دنزیرگب اھ هلپ قیرط زا هک دندرک یعس اھراب اھنآ .دندنام
 یارب تساوخرد نیلوا .دندوبن راک نیا ماجنا هب رداق یلو دنتشاد ار اھ هلپ قیرط زا عیرس زیرگ هب دیدش لیامت احضاو رکوچ
 تعاس رد نآ زا لبق ایدان .تسا هدش ماجنا حبص 2:36 تعاس رد LFB اب وا سامت رد رکوچ ایدان فرط زا رتپوکیلھ لاسرا

 چیھ سامت نیا رد .تفر دھاوخن ییاج هب اھنآ هک تفگ یم وا هک دش یم هدینش نینچ و دوب هتفرگ سامت حبص 1:46
 دنک یم راھظا اررکم رکوچ مساب ،999 هرامش اب هدش ماجنا یدعب یاھ سامت رد .تسا هدشن اھرتپوکیلھ هب یا هراشا
 رتپوکیلھ هک دوب هدیقع نیا هب و هدش دیماان احضاو مساب .دیامن یم رتپوکیلھ یاضاقت و دنا هداتفا ریگ دود لیلد هب اھنآ هک
 تشاد راھظا اررکم روتارپا هک دوب عوضوم نیا مغریلع نیا ،دندوبن نتخیرگ هب رداق رگید قیرط زا اھنآ و دوب دوجوم هنیزگ اھنت
 هدنریگ سامت صخش تیوھ یلو ،تسا هدش رارکت یدعب سامت رد عوضوم نیا .دوبن نکمم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هک
  .تسین صخشم

 ،دش ماجنا یگدرسفا و یدیماان نامز رد طقف رتپوکیلھ قیرط زا تاجن یاضاقت هک درک یریگ هجیتن ناوت یم لیلد نیمھ هب 11.10
 رد نامز نآ رد هک ،یل یموئان تاراھظا قیرط زا عوضوم نیا و ،دوب هتفر تسد زا اھ هلپ قیرط زا زیرگ هب دیما هک ینامز
 رد دود لیلد هب اھنآ هک دندوب دقتعم ایدیل وا تسود و یموئان .دوش یم تیامح ،دوب ارکوچ هداوناخ اب 193 نامتراپآ لخاد
 یم نما نیئاپ هقبط هب نتفر هک دروم نیا رد LFB فرط زا تنامض تفایرد نودب هک دنتفرگ میمصت و دندوب هداتفا ریگ اجنآ
 تسناوت یمن و دوبن تاجن رتپوکیلھ نیا هک دوب دقتعم یلو درک تیور ار یرتپوکیلھ وا .دننکن راک نیا ماجنا هب مادقا دشاب
 عورش یگدرسفا و تشحو هک ینامز 2:55 تعاس رد هدش رارقرب سامت رد ،یلو .دوش کیدزن نامتخاس هب نامز نآ رد
 درک رتپوکیلھ یاضاقت وا )دوب هدش ماجنا دوب ندز دایرف لاح رد هک ایدان قیرط زا لوا هلحو رد سامت نیا( درک تموکح هب

 مادقا اررکم رکوچ هداوناخ هک دندوب دھاش نینچمھ ایدیل و یموئان نامز نیا رد .دوب هتفای شرتسگ اج همھ هب شتآ هک ارچ
  .دندرگزاب نامتراپآ هب هک دندش روبجم یلو دندرک نامتخاس کرت هب

 تساوخرد نیلوا .دندوب هداتفا ریگ دود لیلد هب هک دندوب هدیقع نیا هب نینچمھ 192 نامتراپآ زا ریدک مشاھ و لامج ارون 11.11
 یلبق هدش رارقرب یاھ سامت رد .دش ماجنا حبص 2:38 تعاس رد LFB اب وا سامت رد ارون فرط زا رتپوکیلھ لاسرا یارب
 دود لیلد هب اھنآ هک دننک یم راھظا اررکم یدعب هدش رارقرب یاھ سامت .تسا هدشن رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هب یا هراشا
 اھ هلپ قیرط زا دیاب اھنآ و تسین نکمم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هک دھد یم حیضوت ارون هب حوضو هب روتارپا .دنا هداتفا ریگ
 هک عوضوم نیا رواب و یدیماان لیلد هب رگید یراب ،تاجن رتپوکیلھ تفایرد یاضاقت هک دسر یم رظن هب .دننک رارف هب مادقا
   .تسا هدش ماجنا تشادن دوجو رارف یارب یرگید هار

 هک دندوب هدیقع نیا هب هک Grenfell Tower رد صاخشا زا یکچوک رامش هک دسر یم هجیتن نیا هب هدننک قیقحت صخش 11.12
 رتپوکیلھ قیرط زا تاجن هک هابتشا رواب نیا ،رتپوکیلھ روضح زا یھاگآ لیلد هب و یدیما ان لیلد هب ،دنا هداتفا ریگ الماک
 دوجو نآ ناکما ایآ ،تشادن روضح اجنآ رد رتپوکیلھ هک یتروص رد هک عوضوم نیا .دنداد شرورپ دوخ نھذ رد ار دوب نکمم
 هارمھ هکلب ،ییاھنت هب و اوزنا رد دیابن یریگ میمصت نیا .تسین یریگ هجیتن هب لباق ،دوش یریگ لکش رواب نیا هک تشاد
 اھرتپوکیلھ اھنآ یانبم رب هک یلیالد هیجوت اصوصخ ،تسا هدیسر اھنآ هب هدننک قیقحت صخش هک یرگید یاھ یریگ هجیتن اب
  .دریگ رارق هظحالم دروم ،)1d یعاجرا تاعوضوم( دندش لاسرا

 یشاپ بآ قیرط زا کمک یارب اھرتپوکیلھ روضح هک دندرک یم رکف اھنآ هک دنتفگ نامتخاس زا جراخ رد نیدھاش زا یرامش 11.13
 ملیف رد هک هچنآ هب نیدھاش زا یکیS660,S662,S663,S671,S673,S675 .دشاب هدوب اھنابدرن ای و اھ بانط زا دافتسا ای و شتآ یور رب

 ییاناوت و سیلپ یاھرتپوکیلھ شقن دروم رد مدرم هک تسا یمھافت ءوس نیا  S675.دومن هراشا دوش یم هداد ناشن اھ
  .دندراد اھنآ یاھ
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11.14 b.  یاھرتپوکیلھ هکنیا رب ینبم هدش ماجنا تاراھظا ای و سیلپ فرط زا هدش تفایرد همان راھظا هنوگرھ 
 Grenfell یالاب یاھ تمسق هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج رد هک  دندومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب سیلپ

Tower دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب.  

 هدش ماجنا تاراھظا ای و سیلپ فرط زا یا همان راھظا هکنیا رب ینبم یکردم هک دیسر هجیتن نیا هب هدننک قیقحت صخش 11.15
 رد هک دنشاب هدومن قیوشت ار اھنآ تسا نکمم ای و هدومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب سیلپ یاھرتپوکیلھ هکنیا رب ینبم
 یمامت .درادن دوجو ،دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب Grenfell Tower یالاب یاھ تمسق هب ای و هدنام یقاب دوخ یاج
 NPAS هب و هدش تفایرد دندوب هدرک لصو ناشیاھ سابل هب سیلپ نارسفا هک ییاھ نیبرود قیرط زا هک ییویدیو یاھ ملیف
  .دنریگ رارق یسررب دروم یعاجرا تاعوضوم هب طوبرم بلاطم ات دنا هدش تیور رین دنوش یم طوبرم اھرتپوکیلھ ای و

 فرط زا هدش تفایرد همان راھظا هکنیا  تابثا یارب یکردم هک دسر یم هجیتن نیا هب هدننک یریگ میمصت صخش نیا ربانب 11.16
 دوخ یاج رد هک دندومن قیوشت ار نینکاس زا یخرب سیلپ یاھرتپوکیلھ هکنیا رب ینبم هدش ماجنا تاراھظا ای و سیلپ
  .درادن دوجو ،دھد تاجن ار اھنآ رتپوکیلھ ات دنورب Grenfell Tower یالاب یاھ تمسق هب ای و هدنام یقاب

11.17 c.  یکیدزن رد سیلپ یاھرتپوکیلھ تایلمع Grenfell Tower رتدب یزوس شتآ تیعضو هک دش ثعاب 
 .دوش

 رتپوکیلھ هدزای .دننک یھدخساپ دروم نیا رد ات دندش هداتسرف Grenfell Tower هب NPAS رتپوکیلھ 13 ،2017 نئوژ 14 رد 11.18
 NTAS فرط زا هک زاورپ یبای تیعقوم رادار .)2و 1 هرامش لودج (.دنتشاد قلعت هناسر هب رگید رتپوکیلھ ود و NPAS هب
 هک ،اھرتپوکیلھ فرط زا هدش دیلوت یاوھ نایرج ایآ هک دروم نیا رد یریگ هجیتن یارب مزال تالیلحت هک داد هزاجا دش مھارف

 DTSL فرط زا هدش ماجنا یاھ یریگ هجیتن .دش یزوس شتآ ندش رتدب ثعاب ،دوش یم اھ هناسر یاھرتپوکیلھ لماش
 هب هزادنا نآ هب اھرتپوکیلھ زا مادکچیھ هک دنک یم تابثا )8 تمسق( Markiewiczرتکد فرط زا هدش مھارف شرازگ رد

Grenfell Tower هدننک یریگ میمصت صخش .دنراذگب یریثات هنوگ رھ یزوس شتآ یور رب هک دوش ثعاب هک دندشن کیدزن 
 هتشاذگ یزوس شتآ یور رب یریثات هنوگ رھ تسا نکمم رتپوکیلھ هک دشاب نآ هدنھد ناشن هک یرتشیب ای و رگید کردم
   .تسا هدرکن ادیپ دشاب هدوب

 رد 2017 نئوژ 14 خیرات رد هک ییاھرتپوکیلھ زا مادکچیھ هک دنک یم یریگ هجیتن لیلد نیا هب هدننک قیقحت صخش 11.19
Grenfell Tower دندرکن رتدب ار یزوس شتآ تیعضو دنتشاد روضح.   

 تارثا نتفرگ رظن رد اب ار دوخ رتپوکیلھ ،دندوب هبرجت اب یگمھ هک NPAS یاھرتپوکیلھ نانابلخ هک دیشاب هتشاد هجوت 11.20
 یادص و همدخ ینمیا لاثم یارب ،رگید تاظحالم نینچمھ و رتپوکیلھ هخرچ قیرط زا هدش دیلوت یاوھ نایرج یلامتحا
  .)7 شخب( دندرک یریگ عضوم ،دندوب جراخ هطوحم رد هک سناژروا تامدخ یاضعا و مدرم اب طابترارد هدش دیلوت

11.21 d. دوب حیجوت لباق هثداح لحم هب سیلپ یاھرتپوکیلھ لاسرا هکنیا هب طوبرم تاحیضوت.  

 لماش نیا .دنک یم رکذ تایئزج هب ار دنرامگ یم راک هب الومعم NPAS یاھرتپوکیلھ هک یفلتخم فیاظو 5.3.1 فارگاراپ 11.22
 سسجت تایلمع یارب اھنآ .دوش یم یرادربسکع هب طوبرم فیاظو و سناژروا تامدخ هب هدنز کیلنواد ویدیو یروآ مھارف
 زا هک ،ناخرچ هریگتسد لماش نیا و دنا هدشن زھجم وجتسج و سسجت تایلمع ماجنا یارب و هدوبن هدافتسا دروم تاجن و
 نیا زا یتایلمع ماجنا یارب زین همدخ ،دوش یم تسا هدشن بیوصت ریظن نیا زا یتایلمع رد هدافتسا یارب ینوناق رظن
   .)تسا هدش رکذ 5.3.2 و 5.3.1g فارگاراپ رد هچنانچ نیحورجم جورخ یاھ تیرومام یانثتسا هب( دنا هدیدن شزومآ ریظن

11.23 NPAS )اقباس و MPS ASU( هب کمک یارب نیتور روطب LFB لوا هجرد رد و هدرتسگ یاھ یزوس شتآ هب یگدیسر عقاوم رد 
 رارق هدافتسا دروم ،تسا هدوب تردق رد 2005 لاس زا هک یا همان مھافت اب قباطم ،کیلنواد ویدیو یروآ مھارف قیرط زا
 اھرتپوکیلھ نیا .تسین ندنل هب صتخم و هدش مھارف روشک لک رد تاجن و یزوس شتآ یارب یتیامح تامدخ .دنریگ یم
 یزوس شتآ زا هدنز ریواصت نتفرگ رد درف هب رصحنم ییاناوت لیلد هب ،طیارش نینچ رد اھبرپ یلیاسو ناونع هب هدرتسگ روطب
 تفایرد یارب رود هار زا نیشنرس نودب یاھامیپاوھ زا هدنیازف روط هب سناژروا تامدخ( ،دنتسین نتفرگ لباق رگید قرط زا هک
 اب دنتسین تیور لباق نیمز قیرط زا و دنا هداتفا ریگ هک ار یصاخشا ندرک ادیپ یارب )دننک یم هدافتسا ییویدیو ریوصت
 تامدخ اب میقتسم ییویدار تابتاکم نینچمھ و ،یترارح ریواصت و زور رون زا هدافتسا اب و ،تردقرپ یاھ نیبرود زا هدافتسا
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 ریگ دارفا یبسن یریگ عضوم و شتآ شرتسگ تدش یبایزرا اب .دنوش یم هتخانش تیمسر هب ،یمالک ریسفت و سناژروا
 اجنا هب نآ ساسا رب ار دوخ عبانم و اھشالت و هداد قفو ار دوخ یاھ خساپ هک دنک یم ادیپ ارنا ییاناوت یناشن شتا ،هداتفا
  .دنک لاسرا

 هصالخ ریز قیرط زا دنناوت یم ،دنتفرگ تروص )3-6.5.1 یاھ فارگاراپ( Grenfell Tower رد NPAS قیرط زا هک یفیاظو 11.24
  :دنوش

 

 هبرجت بش نآ رد هک یتالکشم دوجو اب( دھد خساپ یزوس شتآ هب بسانم روطب ات LFB و MPS هب کنیلنواد ویدیو �
 ؛)دندش
  ؛)دش هداد ربخ سناژروا تامدخ هب ییویدار هدنریگ قیرط زا( دندوب هداتفا ریگ هک یصاخشا ندرک ادیپ �
 ؛دندوب هداتفا ریگ هک یصاخشا هب شتآ ترواجم و شرتسگ یبایزرا �
 ؛سناژروا یاھ لیبموتا یسرتسد یاھریسم یبایزرا �
 ؛نامتخاس هدش هتخوس تاعطق لیلد هب رگید یاھ نامتخاس هب شتآ شرتسگ یبایزرا �
 نکمم سیلپ قیرط زا ییوگخساپ تیلباق هکنیا زا ناینمطا یارب ،یا هداج روھظ لاح رد کیفارت تیعضو یبایزرا �

 ؛دوب
 ؛تاطابترا تیریدم �
  .مرج زا تعنامم �

11.25 LFB یاھرتپوکیلھ زا یضعب فرط زا کنیلنواد ویدیو تفایرد اب هطبار رد ینف تالکشم ،لانگیس یراذگ زمر یروآ نف لیلد هب 
NPAS شرازگ 1 هلحرم رد عوضوم نیا .دومن هبرجت ییزوس شتآ نامز تدم یط رد GTI نیا رد و ،تفرگ رارق یسرزاب دروم 

 یعس ،عوضوم نیا قیدصت اب ،سزراب نیا  225.دنا هدش هراشا اھنآ هب .3333 فرگاراپ رد هک دندش مھارف ییاھ هیصوت دروم
 دروم GTI فرط زا اھنآ هک ارچ ،دھد یمن هئارا دروم نیا رد ییاھ هیصوت و هدرکن عوضوم نیا تارثا دروم رد یریگ هجیتن هب
 زا دوصقم ،ینف تالکشم دوجو اب .دنوش یمن هدناجنگ یبایزرا نیا رد یسررب دروم تاعوضوم رد و هتفرگ رارق یسررب
 ،کنیلنواد یروآ مھارف تالکشم .دوش یم زین کنیلنواد ویدیو یروآ مھارف لماش نیا و دنک یمن یرییغت اھرتپوکیلھ مازعا
 لباق اھرتپوکیلھ مازعا ایآ هکنیا اب هطبار رد ار هدننک قیقحت صخش فرط زا هدش ماجنا یاھ یریگ هجیتن لیلد نیمھ هب
  .دھد یمن رییغت ،دوب هیجوت

 و هثداح لحم تیریدم ،یلامجا یسررب" ناونع هب ارنآ لیلد یزوس شتآ لحم رد اھرتپوکیلھروضح یارب هیلوا تساوخرد 11.26
 نآ لیالد ،دریگ یم رارق تقفاوم دروم NPAS فرط زا رتپوکیلھ مازعا هک ینامز .دنا هدرک دانتسا "یتایلمع یاھ تیامح
 لوبق دروم مازعا یاضاقت هک دنوش یم رکذ یتروص رد لیالد ،نآ فالخ رب .دنوش یمن تبث Storm log یور رب نیتور روطب
 Grenfell طیارش هک دنشاب یم عوضوم نیا رگنایب تایلمعو لیوحت تامدخ ریدمو یتایلمع زکرمریدم دھاوش .دریگن رارق

Tower صاخشا یگدنز هک ینارحب و میخو یا هثداح -دروآ یم رامش هب حیرص یعوضوم ار اھرتپوکیلھ مازعا میمصت 
 هکنیا تلع هب لیالد تبث هب یزاین ،رگید ترابع هب .دوب نآ رگنایب دوخ یدوخ هب نآ تماخو و تخادنا یم رطخ هب ار یددعتم
 تردق و ییاناوت دروم رد ،اھرتپوکیلھ همدخ و NPAS برجم نارسفا .تشادن دوجو ،دوب هدش هیجوت اھرتپوکیلھ مازعا

  .دندوب هاگآ هثداح نیا اب هطبار رد اھنآ هوقلب یدنمدوس و اھرتپوکیلھ

  .دوب حیجوت لباق طیارش نیا رد ،هثداح لحم هب سیلپ یاھرتپوکیلھ مازعا هک دسر یم هجیتن نیا هب هدننک قیقحت صخش 11.27

 هناشن ییوجزاب  نایرج یط رد رگا ،2002 لاس سیلپ تاحالصا نوناق 3 شخب 19B فارگاراپ وریپ .3 11.28
 ار یرفیک یمرج  تسا نکمم دنک یم راک سیلپ یارب هک یصخش هک دشاب هتشاد دوجو نیا رب ینبم یا
 لاثم یارب( دنوش حیجوت یطابظنا تامادقا ماجنا هک دشاب هدرک دروخرب یوحن هب ای و هدش بکترم
 فارگاراپ زا دیاب نامز نآ رد ،)دراد دوجو "تسا هدوب بسانمان دروخرب هوحن" هکنیا رب ینبم ییاھ هناشن 

19B اب دروم  رد عاجرا طیارش اب هطبار رد بسانم تارییغت و هدش لابند صاخ تامازلا  اب هطبار رد 
 .دنسرب ماجنا هب  ییوجزاب

 هدوب راک هب لوغشم سیلپ یارب هک یصخش هکنیا رب ینبم ییاھ هناشن هک دیسر هجیتن نیا هب هدنریگ میمصت صخش 11.29
 لباق دروم نیا رد یطابظنا تامادقا ماجنا هک تسا هدرک لمع یوحن هب ایو هدش بکترم یرفیک یمرج تسا نکمم تسا
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 ."دنرادن دوجو درکلمع هوحن هب یگدیسر هب طوبرم یتاعوضوم" هک دوب رارق نیا زا یریگ هجیتن .دنرادن دوجو ،دنشاب هیجوت
  .دشن صاخ تامازلا عوضوم نامز چیھ رد ییوجزاب نیا ،ابقاعتم

  :لماش نیا ،دنھد شرازگ و هتفرگ رظن رد ار دزومایب ییاھسرد دروم نیا رد دیاب نامزاس ایآ هک عوضوم نیا .5 11.30

 a. و نیناوق هک تسا عوضوم نیا هدنھد ناشن ییوجزاب نیا رد دوجوم هتسجرب تاکن ایآ هک عوضوم نیا 
 ؛دراد رییغت هب زاین سیلپ درکلمع هوحن ای

 یریگ راکب اب هطباررد MPS یدرکلمع یاھشورریغت یارب یزاین .تسا هدشن ییاسانش MPS نوناق تارییغت یارب یزاین 11.31
 یامنھار هچباتکرد زاورپ عافترا لقادح دروم رد هدش نیعت طیارش .تسا هدشن ییاسانش شتآ یکیدزن رد اھرتپوکیلھ
 روط هب اھنآ هکیئاجنآ ات ،دننک یم تیافک Grenfell Tower ریظن یاھ یزوس شتآ دروم رد )لاح و هتشذگ( NPAS تایلمع
 ،یلو .دشاب راذگ ریثات شتآ یوررب هدش داجیا یاوھ مطالت هک دش دھاوخن ثعاب راک نیا و ،دنوش هتفرگ راک هب تسرد
 یاھدنور زا NPAS رتپوکیلھ هک دشاب هتشاد نیا هب زاین تسا نکمم سیلپ یاھ تیلاعف اب هطبار رد تایلمع یتکرح تامازلا

 امنھار هچباتک ای و نیناوق رد دنناوت یمن لیبق نیا زا یا هدشن ینیبشیپ یاھدادیور .دنک لودع یدح ات نیناوق ای و یتایلمع
 ثعاب تسا نکمم هک تایلمع عون رھ ینمیا دروم رد دنتسھ لوئسم ،نانابلخ اصوصخ ،رتپوکیلھ همدخ یلو ،دنوش رکذ

  .دنیامن تواضق ،دننک لودع نیناوق ای و یتایلمع ییاھدنور زا هک دوش

 یاھ تیعضو ای و یزوس شتآ طیارش رد NPAS یاھرپوکیلھ روضح اب هطبار رد مدرم ندومن هبتشم کسیر شھاک یارب 11.32
 هک یسناژروا تامدخ NPAS همدخ ،رارق نیا زا ییاھ هنحص رد روضح نامز رد هک منک یم هیصوت نم ،رگید یھد تاجن
 تسا نکمم نیا .دنتسین تاجن رتپوکیلھ هک دنھد عالطا اھنآ هب و هدومن هاگآ ناشروضح دروم رد ار دنراد رارق نیمز یور رد
 تسا نیا ریظن نیا زا یتاطابترا یرارقرب زا فدھ .دشاب لرتنک یاھ قاتا قیرط زا ای و یلک روط هب ییویدار شخپ قیرط زا
 ،دنک یم مالعتسا ینیمز سناژروا تامدخ زا اھرتپوکیلھ درکلمع دروم رد هک هعماج وضع رھ هک دوش لصاح نانیمطا هک
 یامنھار هچباتک رد و دیآ رامش هب یلم یمازلا راک نیا هک منک یم هیصوت نم .دوش علطم دروم نیا رد تسرد هوحن هب

NPAS دوش لصاح نانیمطا نآ زا تباجا دروم رد ات دنوش لماش.  

11.33 b. هب نارگید اب دیاب و هدوب تبثم درکلمع هدنھد ناشن ییوجزاب نیا رد هتسجرب تاکن ایآ هک عوضوم نیا 
 .دوش یراذگ کارتشا

  .تسا هدرکن ییاسانش ار دوش یراذگ کارتشا هب نارگید اب دیاب هک هدوب تبثم یدرکلمع هدننک قیقحت صخش 11.34

 اھ هیصوت و میزومایب دیاب هک هچنآ  12

  

 تسا هاگآ ان اھنآ ییاناوت و سیلپ یاھرتپوکیلھ شقن دروم رد هعماج هک عوضوم نیا تاقیقحت نیا نامز تدم یط رد 12.1
 عوضوم اب هطبار رد .درادن دوجو دنشاب هتشاد عوضوم نیا دروم رد فرژ یتخانش اھنا هکنیا یارب یلیلد هتبلا .دشراکشآ
 رد یراک چیھ اھنآ هک دنیوگب و هدرک داقتنا ار اھ رتپوکیلھ اھنآ هک دش ثعاب یھاگآ ان نیا ، Grenfell Tower یزوس شتآ
 اب اھنآ هک دندوب رواب نیا هب رگید یھورگ و ،دنشاپب شتآ یور رب بآ اھنآ هک دندرک اضاقت نارگید ،دندادن ماجنا دروم نیا
 یور رب تسا نکمم اھ ملیف .دنداد یم ماجنا ار یراک نینچ دیاب ای و هدرک مدرم تاجن هب مادقا نابرن ای و بانط زا هدافتسا
 اصوصخ نیدھاش زا یکی( دشاب هدوب راذگ ریثات دنتسھ ییاھراک هچ ماجنا هب رداق اھرتپوکیلھ هک دروم نیا رد مدرم رواب
 هب هدنھد خساپ صاخشا دزن رد دیآ یم رظن هب یھاگآ مدع .)دوب هدرک حرطم رتپوکیلھ قیرط زا تاجن اب هطبار رد ار ملیف
 خساپ صاخشا نایم رد مک یدح ات و ،)دننک رکفت نینچ تسا نکمم زین رگید یاھ FRS لیلد نیمھ هب(LFB یاھ سامت
 هدنز دھاوش و 999 هب هدش ماجنا یاھ سامت زا یرامش رد عوضوم نیا .دشاب هتشاد دوجو MPS رد اھ سامت هب هدنھد
 سناژروا تامدخ یاھ سامت هب هدنھد خساپ صاخشا هک تسا تسرد .تسا راکشآ GTI یط رد نیدھاش زا هدش تفایرد
 لامتحا هک دنا هدرک تبحص یوحن هب ای و ،دنا هتفگن دمآ دھاوخ اھنآ تاجن یارب یرتپوکیلھ هک دروم نیا رد یبلطم یسک هب
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 رتپوکیلھ دروم رد هدش ماجنا یاھ تساوخرد هب دندوبن رداق )هشیمھ هکنیا هن یلو( بلغا ،تسا نکمم یزیچ نینچ عوقو
  .دنھدب اھنآ یاھ تساوخرد هب میقتسم یخساپ و هداد خساپ

 و دنھد یم خساپ اھ سامت هب هک یناسک(یتایلمع یاھ قاطا اب یا هبتاکم هک منک یم هیصوت نم لیلد نیمھ هب 12.2
 یم ندنل یناشن شتآ لماش هک( تاجن و یزوس شتآ تامدخ یمامت )دنراد هدھع هب ار اھنآ یتسرپرس هک یصاخشا

 هک دروم نیا رد اھنآ هب ات دوش ماجنا زلو و ناتسلگنا رد )دوش یم یرھش سیلپ لماش هک(سیلپ تامدخ و )دوش
 نیا زا یتابتاکم تایئزج .دوش هداد حیضوت ،دنا هدشن زھجم ماب قیرط زا ای و شتآزا مدرم تاجن یارب NPAS یاھرتپوکیلھ
 ماجنا ،زاین دروم نامز رد ،ساسح یدرکلمع تاعالطا زا تظفاحم نتفرگ رظن رد اب و NPAS اب تارواشم ماجنا اب دیاب ریظن

  .دوش
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 همان هژاو        13
  

 AAIB ییاوھ ثداوح هب یگدیسر شخب 
 ACPO سیلپ دشرا نارسفا نمجنا 
 ADL درباوھ یاھ هداد کنیل 
 ASU ییاوھ تیامح دحاو 
 ATSI ییاوھ کیفارت تامدخ یاھ ییوجزاب 
 BT ایناتیرب تارباخم 
 BTP ایناتیرب یربارت سیلپ 
 CAA یروشک ییامیپاوھ نامزاس 
 CAD هنایار کمک اب مازعا 
 DPS یا هفرح یاھدرادناتسا تیریدم 
 DTSL یعافد نونف و مولع هاگشیامزآ 
 DVR لاتیجید هدننک طبظ هاگتسد 
 EHRC اپورا رشب قوقح نویسیمک 
 EON دوش یم هدناوخ زین بای هطقن هک( یرونورتکلا کیراب نیبرون زنل( 
 EOW یرون ورتکلا ضیرع نیبرود 
 FRS تاجن و یزوس شتآ تامدخ 
 GTI روات لفنرگ دروم رد یمومع مالعتسا 
 IOPC سیلپ درکلمع هوحن یسررب لقتسم نامزاس 
 IPCC سیلپ زا هدش ماجنا یاھ تیاکش هب یگدیسر لقتسم نوسیسمک 
 LFB ندنل یناشن شتا نامزاس 
 MetCC یرھش سیلپ لرتنک و یھدنامرف شخب 
 MPS  یرھش سیلپ تامدخ 
 NATS یلم ییاوھ کیفارت تامدخ 
 NPAS یلم سیلپ ییاوھ تامدخ 
 NWFC یبرغ لامش رد یزوس شتآ لرتنک شخب 
 PA یمومع سردآ متسیس 
 SOP یدرکلمع یاھدرادناتسا دنور 
 TfL ندنل یربارت 
 TFO زاورپ یکیتکات رسفا 
 TI یترارح یرادربریوصت 
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