ﮔروه ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔرﻧﻔل )(Grenfell Action Group

ﺣدس ﺑزﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ھرﺑﺎر ﺷﮑﺳت
ﻣﯾﺧورد

ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎزی ﺑﮫ ﺳﺑﮏ TMO

ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺗﺎﺟرﯾن ﮐﻧزﯾﻧﮕﺗون وﭼﻠﺴﯽ ) – (KCTMO
ﺟﻣﻼت دوﭘﮭﻠو و اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی دوﮔﺎﻧﮫ آزادی اطﻼﻋﺎت
ﭼﻧد روز ﭘﯾش ﺳﯾﻧﺎد ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن )  ،(Sinead McQuillanﺟدﯾدﺗرﯾن ﻣﻧﺷﯽ از ﻣﻧﺷﯾﮭﺎی
ﮐﺛﯾر ﺷرﮐت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺗﺎﺟرﯾن ) (TMOدر طﯽ ﺗﺎﺳﯾس اﯾن ﺷرﮐت ،اﯾﻣﯾﻠﯽ ﺑرای ﻣن
ارﺳﺎل ﮐرد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾن ﮐﮫ درﺧواﺳﺗم ﺑرای درﯾﺎﻓت ﮔزارﺷﯽ ﮐﮫ دوازده ﺳﺎل ﭘﯾش در ﺳﺎل
 2005ﺑﮫ دﺳﺗور  KCTMOﺗﮭﯾﮫ ﺷده ﺑود ﻣورد ﻗﺑول واﻗﻊ ﻧﺷده اﺳت .در آن زﻣﺎن ﻣن ﯾﮑﯽ
از اﻋﺿﺎی ھﯾﺋت ﻣدﯾره اﻣﻼک ﻏرب ﻻﻧﮑﺳﺗر )  ( Lancaster West Estateﺑودم و
دﺳﺗور ﺗﮭﯾﮫ ﮔزارش ﻣزﺑور ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد از ﺟﺎﻧب ھﺋﯾت ﻣدﯾره اﻣﻼک ) (EMBو ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﺻﺎدر ﺷد ﮐﮫ دو ﺳوم از واﺣدھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺿطراری ﺑرج ﮔرﻧﻔل ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻌﻣول  TMOواﻗﻊ ﻧﺷد.
ﺑﺳﺗﮭﮭﺎی ﺑﺎطری ﻣورد ﻧﯾﺎز واﺣدھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ در زﻣﺎن اﺿطراری ﺟﮭت ﺗﻌﺑﯾﮫ روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻣوﻗت در زﻣﺎن ﻗطﻊ ﺑرق ﯾﺎ در ﺻورت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ آﺗﺷﺳوزی ﺟدی
ﻣﻧظور ﺷده ﺑود .دو ﺳوم از واﺣدھﺎی روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺿطراری ﻣورد ﺗﺄﯾﯾد واﻗﻊ ﻧﺷد زﯾرا ﺑﺳﺗﮭﮭﺎی

ﺑﺎطری ﻣدﺗﮭﺎ ﭘﯾش ﻣﻧﻘﺿﯽ و ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺗﻌوﯾض ﯾﺎ ﺗﻌﻣﯾر ﻧﺷده ﺑود .درآن زﻣﺎن  EMBﻋﻘﯾده داﺷت
اﯾن اﻣر ﯾﮏ اﯾراد ﺟدی اﺳت .ﻣﺷﺎورﯾن ﺗدوﯾن ﮔزارش ﺑﮫ دﺳﺗور TMOﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﻌﻘﯾده
ﺑودﻧد و از TMOو ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران آن اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد ﮐردﻧد .اﯾن ﮔزارش ﺗﺄﯾﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت
 ،EMBﮐﮫ  TMOﭼﻨﺪﻣﺎه آن را ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣوﺟﮫ و ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑوده اﺳت.
ﺧﺎﻧم ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن در  14ﺟوﻻی ﻋﻧوان ﮐرده ﺑود دﻟﯾل ﻣﺧﺎﻟﻔت وی ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔزارش ﺑرای ﻣن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ TMOﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺷرﮐت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﺣدود ﻧﺎﮔزﯾر ﺑﮫ ﭘﯾروی از
ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت ﻧﯾﺳت .اﯾﻣﯾﻠﮭﺎی ﺗﺑﺎدل ﺷده ﺑﯾن ﻣن و ﺧﺎﻧم ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن در وﺑﻼگ ﭘس از
ﭘﺳت "  -KCTMOﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم؟" ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﮐﮫ KCTMOﺑﮭوﺿوح اھﻣﯾّت ﭘﯾروی از آزادی اطﻼﻋﺎت را ﮐﺗﻣﺎن ﻣﯾﮑﻧد ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻧطﻘﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﮭﮕﯾری ﮐﻧﯾم اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭطور ﺿﻣﻧﯽ ھرﮔوﻧﮫ ﺣق اﺧﻼﻗﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن
ﺧود در ﻣﺳﺎﮐن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺷﮭرداری ) (Council-Owned Social Housingﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮏ "ﺳﺎزﻣﺎن ﻣدﯾرﯾت ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن" را از ﺧود ﺳﻠب ﻣﯾﮑﻧد .درﻋﯾن ﺣﺎل ،ﺗﻌدادی از اﻋﺿﺎی
ھﺋﯾت رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾﺎت از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن ﭘوﻟدوﺳﺗﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷدھﺎﻧد ﮐﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ
ﺟﮭت ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻣﺧﺎرج ھزﯾﻧﮫ ﺷده ﺧود درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧﻧد .ﻣﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر از ﭘرداﺧﺗﯽ
ﻧﺎﭼﯾز ﺑﮫ اﻋﺿﺎی EMBدر ﮔذﺷﺗﮫ اﺳت .و اﯾن درﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ TMOو ﻧﯾز ﺷﮭرداری
ﻣﻧطﻘﮫ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﮐﻧزﯾﻧﮕﺗون و ﭼﻠﺳﯽ )  (RBKCﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻋﺿﺎی EMBرا ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗﮫ و
اﺧﺗﯾﺎرات آﻧﮭﺎ را ﻣﺣدود ﻣﯾﮑردﻧد.
اﻣﺗﻧﺎع ﺷﮭرداری از ﻣﺣﺗرم ﺷﻣردن ﻣﻔﺎد ﻗرارداد ﻣدﯾرﯾت ) (Management Agreement
ﻣﻧﻌﻘد ﺷده ﺑﺎ  EMBدر ﺳﺎل  ،1993ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯾس ﺳﺎزﻣﺎن ﻋظﯾم
 ،KCTMOﺷراﯾطﯽ ﺑﮫ وﺟود آورده ﺑود ﮐﮫ KCTMOﺑﺎ ھﻣﮑﺎری ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺷﮭرداری
ﻣﯾﺗواﻧﺳت ھرﮔوﻧﮫ ﻗدرﺗﯽ را از  EMBﺳﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺎ و ،اﮐﺜﺮ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ  TMOﮐﮫ
ﺳﺎﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﺑﯾﮑﻔﺎﯾﺗﯽ و ﻏﻔﻠت TMOرا ﺗﺣﻣل ﮐردھﺎﻧد ،اﻋﺿﺎی ھﺋﯾت ﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن "ﻣزدوراﻧﯽ"
ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ درﺻدد اﺛﺑﺎت ﻣﺷروﻋﯾت ﺑروﮐراﺳﯽ دروﻏﯾن  TMOاﺳت ﮐﮫ درﺟﮭت
اھداف اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .اﯾن ﺑروﮐراﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﺷﮭرداری ﻣرﺑوطﮫ اﯾﺟﺎد ﺷده و ﺗوﺳﻌﮫ
ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت و ھرﮔز ﻣﺷروﻋﯾت ﯾﺎ ﺗﻣﺎﻣﯾت ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت -ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﻣﺳﺗﺄﺣرﯾن ﺑﮫ
آن واﻗف ھﺳﺗﻧد و ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑرج ﮔرﻧﻔل در ﺗﺎرﯾﺦ  14ژوﺋﯾﮫ آن را ﺑﮫ ﻋﻣوم ﻣردم آﺷﮑﺎر ﺳﺎﺧت.
اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت ،ﮐﮫ طﺑق آن اﻓراد ﻣﻌﻘوﻻﻧﮫ اﻧﺗظﺎر دارﻧد  TMOاطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾﻣﻧﯽ آﺗش و ﺳﺎﯾر ﻣوارد اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻼﻣت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﺳﺎﮐن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺷﮭرداری ﮐﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت ﺑرآن ﺑﮫ ﻋﮭده اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن اﺳت را اﻓﺷﺎ ﮐﻧد ،دراﯾن ﻣﯾﺎن ﭼﮕوﻧﮫ
ﺗﻠﻘﯽ ﺷده اﺳت؟
وﺑﺳﺎﯾت KCTMOﺷﺎﻣﻞ ﺻﻔﺤﮫای ﺑﺎ ﻋﻧوان "دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت" اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻣﯾن
اواﺧرﻋﺑﺎرات زﯾر در آن ذﮐر ﺷده ﺑود:

"طﺑق ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ از دادهھﺎ ) ،1998(DPAﻗﺎﻧﻮن آزادی اطﻼﻋﺎت  (FOI) 2000و
ﻗواﻧﯾن اطﻼﻋﺎت ﻣﺣﯾط زﯾﺳت  ،(EIR) 2004ﺳﺎﮐﻧﯾن و ﻋﻣوم ﻣردم ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت
ﻧﮕﮭداری ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺳﺋوﻟﯾن ﯾﺎ اطﻼﻋﺎت ﻧﮕﮭداری ﺷده ﺑرای ﻣﺳﺋوﻟﯾن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﻧد.
 KCTMOﻣﻠزم اﺳت ﮐﮫ ،درﺻورت درﯾﺎﻓت درﺧواﺳت ﮐﺗﺑﯽ و دراﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗن اطﻼﻋﺎت
ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت اراﺋﮫ ﺷده از طرف  ،RBKCاﯾن اطﻼﻋﺎت را اﻓﺷﺎء ﮐﻧد”.
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ﭼﻧد روز ﭘس از رد درﺧواﺳت FOIﻣن ﺗوﺳط ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن ،ﻣﺗن ﺻﻔﺣﮫ ﻣزﺑور ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
ﺗﻐﯾﯾر داده ﺷد:
"ﺑﺎ آنﮐﮫ TMOﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺻوﺻﯽ اﺳت و ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از  FOIﻧﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺎ ﻣﻠزم
ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﭘﯾرو درﺧواﺳت RBKCھرﮔوﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ RBKCرا در اﺧﺗﯾﺎر اﯾن
ﺳﺎزﻣﺎن ﻗرار دھﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﮭﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﻘررات ﺗﻧظﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﺗﻌﮭدات FOIﺧود ﻋﻣل
ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم.
ھﻣﭼﻧﯾن TMOدارای دﺳﺗورﮐﺎر وﯾژھﺎی ﺑرای ﺷﻔﺎﻓﯾت اﺳت ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ  FOIﺑﮭطور ﺻرﯾﺢ
درﻣورد آن ﺻدق ﻧﻣﯾﮑﻧد .طﺑق اﯾن دﺳﺗور ﮐﺎر TMO ،در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن اطﻼﻋﺎت را اﻓﺸﺎء
ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻓﺸﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﻌﻘﻮل ﻧﺒﺎﺷﺪ -ﺑﮫﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ﺟﮭت ﺣﻔظ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺟﺎری
 TMOﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﺷﺧﺎص ﺳوم ﯾﺎ ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت روی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﮐﯾﻔری ،ﻧظﺎرﺗﯽ ﯾﺎ
ﺳﺎﯾر ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺗﺄﺛﯾر ﮔذارد -ﻣﯾﺗواﻧد از اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﺧودداری ﮐﻧد”.
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در دﺳﺎﻣﺑر  ،2014ادوارد داﻓﺎرن )) (Edward Daffarnﺳردﺑﯾر وﺑﻼگ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮔرﻧﻔل(
طﯽ اﯾﻣﯾﻠﯽ از  KCTMOدرﺧواﺳت ﻧﻣود طﺑق ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت درﺧواﺳت اطﻼﻋﺎﺗﯽ را
دراﺧﺗﯾﺎر او ﻗرار دھﻧد .از ﺟﻣﻠﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور ﻋﺑﺎرت ﺑود از دﺳﺗور ﺟﻠﺳﮫ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﺑﯾن ) Rydon ،TMOﭘﯾﻣﺎﻧﮑﺎر اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن( و آرﺷﯾﺗﮑت ﭘروژه ) (Studio Eدر ﻣورد
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﮭﺳﺎزی ﺑرج ﮔرﻧﻔل .درﺧواﺳت وی ﺗوﺳط ﻓوﻻ ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ )  ،(Fola Kafidyaﮐﮫ ﭘﯾش
از ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن ﻣﻧﺷﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑود ،رد ﺷد .ﻓوﻻ ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور:
" ﻣﺸﻤﻮل قانون آزادی اطالعات  2000نیست زیرا این اطالعات به نمایندگی از طرف
یک سازمان دولتی یا توسط  TMOبه نمایندگی از طرف یک سازمان دولتی نگهداری
نمیشود .قانون آزادی اطالعات  2000مربوط به اطالعات نگهداری شده به نمایندگی از
طرف یک سازمان دولتی است”.

ﺟﺎﻟب اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ درھﻣﺎن اﯾﻣﯾل ﺿﻣن اﺷﺎره ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﭼﻧدﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎات ﻣرﻗوم در
ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت )ﺑﺧش  43زﯾرﺑﺧش  (2ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ:
"مکاتبات تجاری  TMOبا پیمانکاران سازمان از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و
اﻓﺸﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺠﺎری ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را )ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد( ﺑﻪ ﺧﻄﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ”.
ﺣﺎل اﯾن ﭘرﺳش درﻣورد ادﻋﺎی ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ﻣطرح ﻣﯾﺷود :اﮔر ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﺑﺎور داﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ
KCTMOﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت ﻧﺑوده اﺳت ،ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل ادﻋﺎ ﻧﻣوده ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﻣزﺑور از ﺟﻣﻠﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎات ﻣرﻗوم در زﯾرﺑﺧش ﻗﺎﻧون ﺑوده اﺳت  -زﯾرا ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﯽ
درواﻗﻊ ﺑراﯾن اﻣر دﻻﻟت دارد ﮐﮫ وی ﺑﺎور داﺷﺗﮫ اﺳت  KCTMOﻣﻠﺰم ﺑﮫ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن
آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ آﻗﺎی داﻓﺎرن اﺳﺗدﻻل ﺑﯾﻣﻧطق ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ﺟﮭت رد درﺧواﺳت اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾد .آﻗﺎی داﻓﺎرن ﭘﺎﺳﺦ داد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﻘش ﯾﺎ وظﯾﻔﮫ  TMOﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﺎﮐﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﻤﻠﮏ
ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻠﯽ ) (local authorityﯾﻌﻧﯽ ﺷﮭرداری ﻣﻧطﻘﮫ ﮐﻧزﯾﻧﮕﺗون و ﭼﻠﺳﯽ ،اﺳت.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﮐﻠﯾﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ TMOدراﺧﺗﯾﺎر دارد درواﻗﻊ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از طرف ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ
ﻧﮕﮭداری ﻣﯾﺷود و ﻧﻣﯾﺗوان آن را از ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺗﺛﻧﯽ داﻧﺳت .ﺑرھﻣﯾن اﺳﺎس ،آﻗﺎی داﻓﺎرن ﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﻣود ﮐﮫ درﺧواﺳت اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺟددا ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرد.
ﭘس از ﭼﻧد روز )ﮐﮫ ﻓرﺻت اﻧدﮐﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق و ﺻﺣﯾﺢ درﺧواﺳت طﺑق ﻗﺎﻧون وﺟود
داﺷت( ،ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ﺑﮭطور ﻗطﻌﯽ درﺧواﺳت وی را رد ﮐرد .ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب آن اﺳت ﮐﮫ ﺧﺎﻧم
ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ اﯾﻧﺑﺎر ھﯾﭼﮕوﻧﮫ اﺷﺎرھﺎی ﺑﮫ ﻋدم اﻟزام TMOﺑﮫ ﭘﯿﺮوی از ﻗﺎﻧﻮن آزادی اطﻼﻋﺎت ﻧﮑﺮد
ﺑﻠﮑﮫ دﻟﯿﻞ زﯾر را ﺑﺮای رد درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی داﻓﺎرن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد:
"اگرچه خدمات  Rydonsدرجهت منافع مردم است ،مکاتبات تجاری  TMOبا
پیمانکاران سازمان از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﻓﺸﺎی ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺗﺠﺎری
ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎری ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر را ) ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد( ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻃﺒﻖ
ﺑﺨﺶ ) 43(2ﻗﺎﻧﻮن آزادی اﻃﻼﻋﺎت ،اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻓﺸﺎی اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﯿﻢ .ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن
آزادی اﻃﻼﻋﺎت  ،2000اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻃﻼﻋﯿﻪ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯿﺸﻮد”.
ﻧﮑﺗﮫ ﺟﺎﻟب اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻗﺎی داﻓﺎرن در ﻣﺎه ﻣﯽ  2016درﺧواﺳت  FOIدﯾﮕری ﺑﮫ ﺧﺎﻧم
ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ اراﺋﮫ داد .اﯾﻧﺑﺎر وی درﺧواﺳت ﻧﻣود ﻧﺳﺧﮫ ﮔزارش اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط  TMOﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫ
ﺑررﺳﯽ ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ اﻣﻼک و ﻣﺳﮑن ) Housing and Property Scrutiny

 (Committeeدر  RBKCدراﺧﺗﯾﺎر وی ﻗرار داده ﺷود .اﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ درﺧواﺳت وی ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺛﺑت داده ﺷد ﺑﮫ اﯾن ﺷرح ﮐﮫ:
"پیرو درخواست شما طبق قانون آزادی اطالعات  ،2000گزارش ارائه شده توسط
 TMOبه کمیته ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺷﮑﺎﻓﺎﻧﻪ اﻣﻼک و ﻣﺴﮑﻦ ﺟﮭت ﻣﻼﺣظﮫ ﭘﯾوﺳت ﺷده اﺳت.
درصورت عدم رضایت از نحوه پاسخگویی به درخواست خود ،شما میتوانید شکایت خود
را به سرپرست اطالعات )  ،(Information Commissionerکه بر رعایت ملزومات
FOIAنظارت دارد ،ارسال کنید.
Fola Kafidiya-Oke FCIS
رئیس اداره و منشی شرکت
منطقه سلطنتی کنزینگتون و چلسی
سازمان مدیریت مستأجرین با مسئولیت محدود”
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ دراﯾن زﻣﺎن ﺑرﺧﻼف ﮔذﺷﺗﮫ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺷﮏ ﯾﺎ اﺑﮭﺎﻣﯽ در ﻣورد
آن ﮐﮫ KCTMOﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﺑوده ﯾﺎ ﺧﯾر ﯾﺎ اﯾن ﮐﮫ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون آزادی
اطﻼﻋﺎت ﺑوده ﯾﺎ ﺧﯾر ﻧداﺷﺗﮫ اﺳت .درواﻗﻊ ،ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ اﯾﺷﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﺷده ﺑوده
TMOﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ و ﻣﻠزم ﺑﮫ رﻋﺎﯾت ﻗﺎﻧون FOIاﺳت.
ﺧﺎﻧم ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از اﯾن آﺧرﯾن ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ آﻗﺎی داﻓﺎرن از ﺳﻣت ﺧود در TMO
اﺳﺗﻌﻔﺎ داد .ﺷرح ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده در ﭘروﻓﺎﯾل ﻟﯾﻧﮑدﯾن وی درﺑﺎره زﻣﺎن اﺷﺗﻐﺎل ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﮭﻌﻧوان
رﺋﯾس اداره و ﻣﻧﺷﯽ ﺷرﮐت KCTMOﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت .اﯾﻧﮕوﻧﮫ ادﻋﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ وی:
" ...مسئولیت حصول اطمینان از پیروی گروه از قانون حمایت دادهها ،قانون آزادی
اطالعات و سایر قوانین مربوط به دسترسی به اطالعات سازمانهای دولتی را برعهده
داشته است”.
https://uk.linkedin.com/in/folakafidiya
ﯾﮑﯽ از ﻣﻧدرﺟﺎت طرح اﻧﺗﺷﺎر ) (FOI Publication Scheme )FOIاﺻل اﺟﺑﺎری
ﭘﯾروی از ﻗواﻧﯾن ﺗﺻوﯾب ﺷده ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻟﺗﯽ( ﻣدرک دﯾﮕری دال ﺑر اﯾن اﺳت ﮐﮫ
KCTMOاﮐﻧون ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﭘﯾش از اﯾن ﻧﯾز ﺑوده
اﺳت .اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ در ﺳﺎل  2005ﺗوﺳط TMOﻣﻧﺗﺷر ﮔردﯾد و ﻣﯾﺗوان آن را از وﺑﺳﺎﯾت
 TMOداﻧﻠود ﮐرد .ﻗﺎﺑل ذﮐر اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺧﮫ اﯾن ﺑرﻧﺎﻣﮫ را در ﻟﯾﻧﮏ زﯾر آﭘﻠود ﮐردھﺎﯾم ﺗﺎ
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣﻧﺷﯽ ﭼدﯾد ﺷرﮐت ﭘس از ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾن ﺑﻼگ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرد ﻧوﺷﺗﮫ ﻣزﺑور را ﺣذف ﮐﻧد
ﺑﺗوان ﺑﮫ آن دﺳﺗرﺳﯽ داﺷت:

_طﺮح اﺗﺘﺸﺎر آزادی اطﻼﻋﺎت TMO
ﭘس از اﺳﺗﻌﻔﺎی ﻓوﻻ ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ و ﺟﺎﮔزﯾﻧﯽ وی ﺑﺎ ﺳﯾﻧﺎد ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن ،ﺑﮭﻧظر ﻣﯾرﺳد  TMOﻣﺟددا
ﻣوﺿﻊ اوﻟﯾﮫ ﺧود را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آزادی اطﻼﻋﺎت اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﺳت .اﻣﺎ دراﯾن ﻣورد ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻧﺎ
وﺟود دارد .ﮐﺎﻓﯾدﯾﺎ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑرد ﮐﮫ  TMOطﺒﻖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت FOIAﺗﻧﮭﺎ ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻓﺷﺎی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎر دارد .ﻟﮑن ﻣﮑﮑوﯾﯾﻼن
اﮐﻧون ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ﺷرﮐت ﻣﻠزم ﺑﮫ اﻓﺷﺎی اﯾن اطﻼﻋﺎت اﺳت اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را در
دﺳﺗرس ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ ،و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻣردم ،ﻗرار دھد ﺗﺎ ﻣﺳﺋول ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﮭدات ﺧود طﺑق
FOIAﻏﻣل ﮐﻧد.
اﻣﺎ طﺑق اطﻼع اﯾﻧﺟﺎﻧب ،ﮔزارش ﺳﺎل  2005ﮐﮫ ﻣن درﺧواﺳت ﮐرده ﺑودم ھرﮔز در اﺧﺗﯾﺎر
ﺷﮭرداری ﻧﺑوده اﺳت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﻣل ﺑﮫ ﺗوﺻﯾﮭﮭﺎی آن ﻧﯾز ﺑرﻋﮭده ﺷﮭرداری ﻧﺑوده اﺳت ﺑﻠﮑﮫ
TMOﮐﮫ دﺳﺗور ﺗدوﯾن ﮔزارش را داده ﺑود ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن ﺗوﺻﯾﮭﮭﺎ ﻋﻣل ﻣﯾﮑرد .ﺗوﺻﯾﮭﮭﺎی
ﻣزﺑور ﺷﺎﻣل ﺗﻌوﯾض ﮐل ﺳﯾﺳﺗم روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺿطراری در ﺑرج ﮔرﻧﻔل و ﻧﯾز اﻋﻣﺎل ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮭﺗر و ﺑررﺳﯾﮭﺎی ﺳﯾﺳﺗم ﺟدﯾد اﺳت .ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺗوﺻﯾﮫ اﻧﺟﺎم ﺷد اﻣﺎ ﻣﺳﻠﻣﺎ اﺑﮭﺎﻣﺎت ﺟدی
در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﮭﺗر اﻋﻣﺎل ﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر و در ﺻورت اﻋﻣﺎل آﯾﺎ اﯾن ﺳﯾﺳﺗم در
درازﻣدت اداﻣﮫ داﺷت ﯾﺎ ﺧﯾر وﺟود دارد .ﺗﻐﯾﯾرات ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد در ﻓرھﻧﮓ ﻣدﯾرﯾﺗﯽ TMOﻧﯾز
ﺗوﺻﯾﮫ ﺷد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ھﻣﮫ ﻣﺎ آﮔﺎھﯾم ﺑﮫ اﯾن ﺗوﺻﯾﮫ ﻋﻣل ﺷد ﯾﺎ ﺧﯾر .ﺧﯾر! ﺧﯾر! ﺧﯾر!
ﻣﺎ اﮐﻧون ﺑﺎزﯾﮕران ﯾﮏ ﺻﻧدﻟﯽ ﺑﺎزی آﺷﻔﺗﮫ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن  TMOﺑﺎزﻧدﮔﺎن اﯾن
ﺑﺎزی ھﺳﺗﻧد زﯾرا ﻗواﻧﯾن ﺑﺎزی ﺗوﺳط  TMOﺗﻌﯾﯾن و ﺗﻔﺳﯾر ﻣﯾﺷود .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﺳﯾﺎﺳت
 TMOدرﺑﺎره ﻗﺎﻧون آزادی اطﻼﻋﺎت ﻧﯾز ﻣﯾﺷود ﮐﮫ ﮔﺎھﯽ  TMOﻣﺳﺋوﻟﯾت آن را ﺑرﻋﮭده
ﻣﯾﮕﯾرد .اﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗر اوﻗﺎت TMOﺑﺎ اﯾن ﺗﻣﮭﯾد ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﻧﯾﺳت و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻠزم
ﺑﮫ ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﮔﯾرﻧدﮔﺎن ﺧود ﻧﯾﺳت .ﺧدﻣﺎت ﮔﯾرﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﮑن از
ﺟﻣﻠﮫ اﯾﻣﻧﯽ آﺗش و ﮐﻠﯾﮫ ﺧدﻣﺎت اﯾﻣﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺗﯽ آﻧﮭﺎ را TMOﺗﺎﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد.
اﯾن ﺻﻧدﻟﯽ "ﺑﺎزی" ﺧﺎص ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺟذاﺑﯾﺗﯽ ﻧدارد .اﻓراد ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﺑدﺗرﯾن وﺟﮫ در 14
ژوﺋن ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت دادﻧد .داﻏدﯾدﮔﺎن و ﺑﺳﯾﺎری از "ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن" آن ﺷب ﻓﺎﺟﻌﮫ
وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﯽ را ﭘﺷت ﺳر ﮔذاﺷﺗﮭﺎﻧد و ﻋواﻗب روﺣﯽ آن ﺷب را ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﺑﮭﺧﺎطر ﺧواھﻧد
داﺷت .اﮐﻧون  ،KCTMOﮐﮫ ﺑﮫ ﺷدت رد ﭘﺎی آن در ﺳﮭﻼﻧﮕﺎری ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ
ﺣس ﻣﯾﮕردد ،ﺑﮫ ھر ﺑﮭﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗوﺳل ﻣﯾﺷود ﺗﺎ از اﻓﺷﺎی اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ دراﺧﺗﯾﺎر دارد ﺳرﺑﺎز
ﻣﯾزﻧد.

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﭘﺎﺳﺧﮕوی اﯾن ﭘرﺳﺷﮭﺎ ﺧواھد ﺑود؟
Martin Moore-Bick؟ ﻓﮑر ﻧﻣﯾﮑﻧم!

