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اینجا چهاردانگه است، نه اسالمشهر

همه ی چهاردانگه را هم که با بورس ُمبل و کارگاه های ُمبل سازی به یاد آورند، خیابان فارسیان و سمت کیان تایر جز 

با شورش و قیام به یاد کسی منی آید. اینجا جز ُمبل و میز و صندلی، آدم هم دارد. آبان ۹۸، چهاردانگه با پُمپ بنزین 

)به  که کسی  بود  راحت  افتاد. حاکمیت خیالش  زبان ها  بر رس  غارت شده حسابی  فروشگاه جانبوی  و  سوخته 

خصوص نسل جوان این منطقه( دیگر یادش منانده سال ۷۴ رس شورشی که از اکربآباد اسالمشهر رشوع شد، مردم 

سه روز عرض جاده ی ساوه از چهاردانگه تا بعد از کیان  تایر را بستند. خوِن روی آسفالت اما ردش می ماند در 

خاطره ها، حتی اگر ده بار آسفالت را بکنند و از نو قیر بریزند. دیگر وقت آن است که چهاردانگه در جریان نربد 

و قیام از زیر نام اسالمشهر دربیاید..

این بار رفتیم میان مردم محارصه شده در میان تولیدی های ُمبل و پاساژهای تخت و میز و صندلی. رفتیم ببینیم 

چطور با نیروهای رسکوب درگیر شدند و برای دستگیری جوانان شورشی  فراری اش حتی نیروهای گمنام امام زمان 

را روانه ی کوچه و پس کوچه هایش کردند. رساغ چهاردانگه رفتیم چون دیدیم روایت های آبان ۹۸ هم اینجا بیش از 

آنکه با رسکوب و کشته شدن مردم به یاد بیاید، با رضبه زدن به سیستم و زخم برداشنت مأموران رسکوب در خاطر 

مانده است. حکایِت چهاردانگه هم پُردرد است، مثل هر حاشیه ی شهر بزرگ دیگر، اما روایِت ما روایت آنانی ست 

که منتظر مناندند که »بخورند و بعد بزنند«. چهاردانگه ای که ما رساغش رفتیم، به وسعت شهرک های صنعتی اش 

نیست و ساکنان دورافتاده اش هم موضوِع بدبخت نویسی ژورنالیستی ما قرار نگرفته است. ما به دیدار یک سنگر 

رفتیم؛ سنگری که با آذوقه های مصادره شده از جانبو تغذیه می کرد و کوکِتل مولوتوف هایش از پمپ بنزین تا 

مأمور آتش زده است. چهاردانگه ای های ما مبارزاند و زخم از یادشان منی رود، حتی اگر مال ۲۵ سال پیش باشد، 

چه رسد به یک سال و نیم پیش. به قول خودشان »اینجا چهاردانگه ست عمو، نه اسالمشهر«!
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اینجا هیچ کس پشیمون نیست

چهاردانگه ای ها مصاف رودرروی خود با قوای رسکوب را در آبان ۹۸ خیابان فارسیان قرار داده بودند . به علت 

خصلت جغرافیای شهری چهاردانگه، طبیعی بود که دو خیابان همجوار و موازی فارسیان، یعنی کریمی و هیدخ 

نیز به رسعت درگیر آتش خشم مردم معرتض شوند. کوچه های تنگ و باریک مسکونی که این سه خیابان موازی 

را به یکدیگر متصل می کردند، محل تعقیب و گریز قیام کنندگان و نیروهای امنیتی بودند. البته در طول مدت یک 

هفته ای که چهاردانگه محل بروز خشم اهالی خودش بود، این درگیری ها تا فاصله ی دورتر از خود، یعنی خیابان 

زارع نیز کشیده شد؛ خیابان زارع که خودش یکی از محل های مهم اسکان رسکوبگران حکومت بوده است . 

پارک های  نیروشون شهرداری و کالنرتی بود که بعد  "اینا محل اجتامع و تجدید  به ما می گوید:  اهالی  از  یکی 

کوچیک اطراف خیابون زارع هم دستشون بود. اعزام نیروهاشون اما از اینجا نبود، اصال شکل آدم نبودن. پر بود 

باز  اینجا ولی  اینجا؛ فکر کن ارتش رو خالی کرده بودن  لباس شخصی که اسلحه داشتند. نوپو و کامندو اومد 

می ترسیدن. درگیری تا چهار روز بود و یه هفته ی کامل اینجا شلوغ شده بود. اما تا یه ماه اینجا پر مأمور بود."

بچه های زنداِن چهاردانگه نقل می کردند که در جریان بازجویی ها، »داستان خالی کردن جانبو حتی از ترکیدن 

پمپ بنزین هم براشون )برای بازجوها( ناموسی تر بود!« انگار که جانبو سفارش اختصاصی کرده باشد. عجیب 

نیست که داغ دل شهردار بی رشف تهران هنوز تازه است: »شهرداری در صورتی شکایت خود را از معرتضان آبان 

۱۳۹۸ پس خواهد گرفت که صدمه زنندگان به امالک عمومی خسارت های واردشده را جربان کنند.«

هرچند بیشرت چهاردانگه ای های حارض در اعرتاضات را جوانان در بر می گرفتند اما نحوه ی همبستگی اهالی در 

منطقه منونه ای درخشان از اتحاد مردمی بود که سال هاست خود را در برابر حکومت می دانند. چهاردانگه نیز 

مانند بسیاری از مناطق درگیر در آبان ۹۸، شاهد همکاری جمعی میان مشارکت کنندگان مستقیم در اعرتاضات و 

مردمی بود که پشت جبهه را به منظور تقویت قوای مبارزین آماده می کردند: "بیشرت جوونا توی اعرتاض بودن... 

اما همه درگیر بودن تقریبا... همه هوای همو داشنت. این بود که همه میومدن وسط. حاال یکی آب می داد، یکی 

نون می داد، در خونه ها باز بود تو اون یه هفته درگیری. حواس ها جمع بود که شناس باشن بچه ها و غریبه و 

از مهم ترین خصلت های آبان ماه بود که نشان داد  این ویژگی یکی  نیاد توی محل." بدون تردید  لباس شخصی 

همبستگی مردمی تا چه حد توان ایجاد وحشت میان قوای رسکوبگر حکومت را دارد و اگر این اتحاد بین اهالی 

یک منطقه فراگیر شود، قوای امنیتی و انتظامی کار راحتی برای رسکوب اعرتاضات نخواهند داشت. در نتیجه باید 

این نکته را به عنوان یکی از راه هایی که می تواند ورق را به نفع معرتضان برگرداند لحاظ کرد.
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دالوران آبان

جوانان چهاردانگه ای  که اکرثا در شهرک های صنعتی و کارگاه های مبل سازی آنجا مشغول به کار هستند، هیچ گاه 

از مسیری که در پیش گرفتند پشیامن نشدند. حکومت سال هاست که تنها راه بهبود وضعیت زندگی این مردمان 

را در پیکار با خود قرار داده و این تعیین تکلیف اکنون و پس از قیام آبان، بیش از هر زمان دیگری روشن تر شده 

است: "مأمورا خیلی ها رو بردن، خیلی ها رو بد زدن... قبل این درگیری مردم بدبخت بودن و بعدش هم بدبخت تر 

شدن. خیلی اذیت کردن این جاکشا ما رو. زن حامله رو، پیرزن رو رفنت توی خونه اش کتک زدن که چرا دزدی 

کردی. انگاری همه با اینکه می دونسنت اینطور می شه، باز اومدن. هیشکی پشیمون نیست."

همه جوان ۳۵ ساله ای که در فارسیان تیر به سینه اش خورد را به خاطر دارند: سید حمید طاهری. ۱۰ سالی بود 

که ازدواج کرده بود و تازه ۴ ماه بود که پدر نوزاد دخرتی به اسم آتیسا شده بود. کارش مثل بسیاری از جوان های 

آنجا، نجاری )احتامال برای ُمبل سازی ها( بود و از آنجا که چندان چیزی دستش را منی گرفته، قصد داشته با ماشین 

کار کند تا بتواند با پولش پس از چندی مغازه ای داشته باشد. عرص شنبه ۲۵ آبان که به همرسش زنگ می زند 

بگوید دارد برمی گردد، همرسش از او می خواهد برای بچه، شیر خشک و پوشک بخرد. دقایقی بعد تلفن زنگ 

می خورد و خرب از تیر خوردن حمید و انتقالش به درمانگاه استیری در خیابان مجاور فارسیان، هیدخ، می دهند. 

با این تصور که شاید هنوز زنده باشد، جسم تیرخورده اش را به بیامرستان ضیائیان انتقال می دهند و در نهایت 

آنجا می گویند که »حمید متام کرده است.« جنازه ی حمید را تحویل مأموران امنیتی می دهند و حتی اجازه ی دفن 

او در چهاردانگه صادر منی شود. الجرم به اجباِر نیروهای امنیتی در دارالسالم اسالمشهر به خاک سپرده می شود.

عرفان فائقی جوان ۲۱ ساله ی جوشکاری که ساعت هشت و ۴۵ دقیقه ی شب از محل کارش در »چهاردانگه« 

به منزل  بازمی گشت، در شلوغی ها و درگیری ها به رضب تیر مستقیم نیروهای امنیتی کشته می شود. به روایت 

یکی از اقوامش، هنگام مرگ، در حالی  که برادر ۱۱ ساله اش باالی رس او بود، فقط یک جمله گفت و جان باخت: 

»مراقب مامان باش.«

جنازه را تحویل منی دهند و در نهایت با بی قراری های مادرش، مراسم خاکسپاری تحت تدابیر امنیتی در امامزاده 

زید برگزار می شود. گفته می شود که فیلمی از لحظه ی تیر خوردن عرفان وجود داشته است اما خانواده از نگرانی 

و مواجهه با تهدید های امنیتی، ناچار به پاک کردن این فیلم شده اند.

دو کشته ی دیگر حسین قاسمی )۱۷ یا ۱۹ ساله، کشته در ۲۶ آبان به رضب گلوله در قلب و پا( و مهدی احمدی 

با خرب  خانواده  مواجهه ی  از  گزارشی  و هیچ  است  موجود  آن ها  از  تنها عکس هایی  که  نامعلوم( هستند  )سن 
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کشته شدن ایشان یا حواشی مربوط به آن وجود ندارد. و در نهایت محسن ایرانشاهی )سن نامشخص، بدون 

عکس( که گزارش شده در ۲۶ آبان به ران او شلیک شده است و به سیاق حسین و مهدی هیچ خربی در ارتباط با 

خانواده ش موجود نیست. چرا باید حمید و عرفان را مطابق با یک منطق ترس خورده انسان هایی بدانیم که کاری 

به کار اعرتاضات مردمی نداشتند و رصفا داشتند از رس کار برمی گشتند به خانه؟ چرا باید بخواهیم که تحت تأثیر 

ادبیات طبقه متوسطی یا ترس از قانون سعی کنیم آن ها را »بی گناهانی بیچاره« بنامیم که کامال تصادفی و از رس 

بدشانسی کشته شدند؟ تکلیف حسین و مهدی و محسن چیست که صدایی از خانواده یا فامیل و دوستی از 

ایشان درنیامده؟ آنان گناهکارانی بودند با کوکتل مولوتوف در دست؟ برای ما همه ی این نام ها کسانی هستند که 

می توانیم تخیل کنیم )و بسرت قیام آبان چنین اجازه ای به ما می دهد و لذا این »وهم« نیست( در آن هنگامه ی 

رهایی و خون، در یک لحظه قامت مبارزی را به خود گرفته اند که نه لزوما هزار صفحه کتاب کسی را به آن مرتبه 

می رساند و نه لزوما سال ها در بدبختی زیسنت. هستی اجتامعی کارگری آنان تا اندازه ی زیادی زمینه ساز نهراسیدن 

این خیزش ها و قیام ها مشارکت  ایشان  از حضور در چنین نربدهایی ست. گناهکاران آن کسانی هستند که در 

منی کنند و یا نظاره گِر دامئا ُمنتقداند یا بی درداِن ضداجتامعی.

چهاردانگه یعنی خیابان فارسیان

خیابان فارسیان )محل رشوع درگیری در آبان ۹۸( بیش از هرچیز با مغازه های خرده فروشی خود و دسرتسی محلی 

آن بین ساکنین منطقه معروف است . در این میان قد کشیدن فروشگاه های جانبو و افق کوروش در فارسیان و 

خیابان موازی اش، کریمی، خود را مثل وصله ی ناجوری منایان می کند. هرچند ذخایر غذایی موجود در این دو 

فروشگاه زنجیره ای نیز قابل مقایسه با آن چیزی که در مناطق اعیان نشین تهران وجود دارد نیست. یکی از ساکنین 

چهاردانگه می گفت: "جدیدا با مراقبت های بیشرتی گونی های برنج و روغن مایع و جامد این فروشگاه رو میارن. 

نه اینکه بگم نیروی امنیتی واسش می فرسنت، نه، اما خب یکم بیشرت حواسشون هست ."

با  حاشیه ای  مناطق  به  رسمیت بخشی  پروژه ی  از  بخشی  حاکمیت،  سیاست گذاران  همیشگی  کار  دستور  پیرو 

مختلف شهرداری ها،  و حوزه های  اداری  برخی ساختامن های  انتقال  مختلف،  بوستان های  احداث  مثل  مواردی 

ایجاد فروشگاه های زنجیره ای و... رقم می خورد.

 منونه های آن در چهاردانگه نیز به چشم می آید؛ تأسیس دو بوستان اصلی در منطقه، با امکانات حداقلی، در کنار 

خانه ها و بافت شهری ای که به خوبی گویای وضعیت قیام گران آبان است، خرب از طرح رسمیت بخشی مدیریت 
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حوزه ی شهری برای دیکته کردن پروژه ی "حاشیه ی رسمیت یافته" می دهد.

جغرافیای شهری چهاردانگه، ما را به ترسیم چگونگی لحظه ی درگیری در قیام آبان می رساند: سه خیابان اصلی 

موازی و کنار یکدیگر )فارسیان، کریمی و هیدخ( را، که بافت تجاری منطقه را شامل می شود، کوچه های باریکی 

به یکدیگر متصل می کند که بار بافت مسکونی محله را بر دوش می کشند. به خوبی می توان متصور شد که در 

لحظه ی درگیری، با رشوع حرکت معرتضان از خیابان فارسیان، راه مانور قیام گران برای "قیچی کردن" گارد امنیتی 

چگونه خواهد بود؛ حرکت مردم به سمت کوچه پس کوچه های باریکی که اوال امکان ورود حداکرثی ماشین های 

رسکوب را از نیروهای امنیتی سلب می کند، دوما امکان محارصه و حمله به آنان را فراهم می آورد، و سوما نظر به 

همدلی مردم محل با یکدیگر، درب باز خانه ها پناه دهنده به قیام گران است.

این  انتخاب کردند.  برای بروز خشمشان  هر سه شاهراه اصلی چهاردانگه محل هایی بودند که معرتضان آن را 

امر به دو دلیل عمده صورت گرفت؛ اوال افراد با آمدن به بافت اصلی و مرکزی منطقه و فاصله گرفنت از محل 

مسکونی خود، امکان شناسایی شدنشان را پس از اعرتاضات به حداقل می رساندند و این امنیت آنان را بیشرت از 

بروز اعرتاض در کنار منزل مسکونی خودشان تأمین می کرد. دوما امکان به منایش گذاشنت آتش خشم معرتضان و 

پیوسنت رهگذرانی که در مرکز منطقه به واسطه ی شلوغی اش حضور دارند، بیشرت می شد.

همچنان که اشاره شد بافت شهری چهاردانگه امکان استفاده از راِه دررو و محل های قیچی کردن نیروهای رسکوب 

را به معرتضانی که خیابان های اصلی منطقه را برای تظاهرات انتخاب کردند، می داد )می دهد(. این نکته زمانی 

اهمیت خود را دوچندان می کند که در نظر داشته باشیم اعزام بخش مهمی از نیروهای امنیتی از خارج چهاردانگه 

بوده و نتیجتا در صورت شلوغی ای هم زمان در مناطق مجاور، وقتی امکان گسیل نیرو کمرت شود، مانور معرتضان 

در کوچه های مختلف منطقه و مقابله با نیروهای رسکوب و امنیتی به منظور چند دسته کردن آنان در خیابان های 

مختلف راحت تر خواهد شد.

هیچ کس بهرت از خود چهاردانگه ای ها با منطقه شان آشنا نیست و آنان در این زمینه نسبت به نیروی رسکوبی که 

از محلی دورتر برای جمع کردن تظاهرات وارد منطقه می شود، دست باال را دارند. این فاکتور مهم قیام آبان بود 

که به ویژه در ارتباط با حاشیه های تهران در طوالنی تر کردن مدت قیام و وارد شدن رضبه به نیروهای رسکوب 

مؤثر بود. عموم جوانان ساکن یا شاغل در چهاردانگه مشغول کار در کارگاه های بزرگ و کوچک مبلامن هستند. 

این صنعتی است که به اعتبارش چهاردانگه را بیشرت با دو-سه شهرک صنعتی می شناسند، از جمله شهرک صنعتی 

سهند. به گفته ی یکی از اهالی "خیلی از جوونایی که اینجا زندگی می کنن کارگر ساده ی کارگاه ها هستند. پرس 
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خود من تو یکی از همونا کار می کنه. البته اینا خوش شانسن که تونسنت کاری تو این کارگاه ها برای خودشون 

دست وپا کنن. خیلیای دیگه هسنت که آرزوی کارگری تو اونجاها رو دارن. بازار این کارگاه ها استخدام جوونای 

زیادی رو می طلبه اما خب باالخره اونا هم محدودیت دستمزد دارن... . تعدادی هم هسنت که شاگردی مغازه رو 

می کنن و اکرثا هم یه خونه ای، چیزی توی همینجا کرایه کردن."

قیمت اجاره و رهن خانه در حوالی خیابان های فارسیان، کریمی، هیدخ و میدان درویش )منتهی به امام زاده(، 

از اواخر سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است . حدود قیمت رهن کامل یک منزل مسکونی غیرنوساز در 

نزدیکی میدان درویش، ۱۰۰ میلیون و اجاره ی ماهیانه ی آن نیز بین ۲.۵ تا ۳ میلیون است. در خیابان فارسیان نیز 

که اکرث خانه ها از ۶۰ مرت به باالست، اجاره ی ماهیانه ی منازل از ۳ تا ۳.۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده.

یکی از وجوه بارز مناطق حاشیه ای تهران )و در اینجا به طور خاص چهاردانگه( تفاوت چشمگیر بین رشد سطوح 

محیط شهری در داخل خود این محالت است.

 چهاردانگه به صورت کلی و به عنوان یک منطقه ی نسبتا بزرگ حاشیه ای، خود یک دست نیست و خیابان های 

مختلف آن تفاوت های زیادی در حوزه ی خدمات شهری، از قبیل آسفالت، بنای ساختامن ها، سطح ایمنی آن ها، 

شامیل مغازه ها، مترکز مراکز تجاری و... دارند.

 برای مثال خیابان فارسیان و کریمی و منازل مسکونی قرارگرفته در نزدیکی  آن ها تفاوت زیادی با جنوب خیابان 

هیدخ، راسته ای که به سمت خیابان منتهی به امام زاده می رود، دارد. قیمت منازل نیز اختالف حدودا نیم میلیون 

تومانی در سطح اجاره ها دارند. در حالی که از فاصله ای به اندازه ی تقاطع خیابان کارگر-انقالب تا کارگر-ِسپه 

شهر تهران صحبت می کنیم، خانه های با شکل و شامیل مرکز شهری، به یک باره جای خود را به بناهای آجری ُمدل 

سباشهر و پاکدشت می دهد.

این خصلت در کالنشهر تهران سبب می شود تا شهر عالوه بر اینکه ذاتا حاشیه هایی را پیرامون خود ایجاد می کند، 

درون خود مناطق حاشیه ای، حاشیه سازی اتفاق بیفتد؛ آن هم به نحوی که ابتدا و انتهای یک خیابان نه چندان 

بزرگ، ناگهان با یکدیگر تفاوت زیادی پیدا کند.

قدم زدن در چهاردانگه ای که خون کشته های آبان ۹۸ در آن جاری شده، آمیزه ای است از خشم و نفرت. نفرت 

از رشایطی که در این گفته به خوبی پیداست: "چهاردانگه اصال خودش مشکله... شام اگه می خوای بیای ببینی 

مشکل چیه، درد چیه، کافیه ده دقیقه اینجا قدم بزنی."



9

اینجا چهاردانگه است، نه اسالمشهر

جمعبندی

به اعتبار تجربه ی چهاردانگه به رساغ بازخوانی مسأله ی نئولیربالیسم در هیأت »شهری شدن رسمایه« رفنت، نکته ی 

مبارزاتی  مهمی برای ما در دل خود دارد: با ِشکم آوردن شهر که از آن تحت عنوان رُشد حاشیه ها و پدیدار شدن 

حاشیه در حاشیه یاد می کنند، مردمانی ادغام نشده در حیات درونی نئولیربالیسم رسبرمی آورند که همچون مازاد 

این سیاست، در عین غوطه وری در بدبختی، از تبدیل شدن به سوژه ی نئولیربال تام و متام هم به نحوی مصون 

می مانند. آن ها به اتکای برخی از ُسنن زندگی جمعی )نظیر »بچه محل«( که از نئولیربالیسم در امان مانده، امکان 

رقم زدن شورش ها و قیام هایی را علیه این نظم مسلط می یابند که به سبب مترکز امکانات رسکوب و کنرتل در 

محدوده ی حیات نئولیرباِل شهر، قابلیت پیروزی یا دست کم وارد کردن رضبه ای سهمگین بر پیکر حاکمیت را دارند.

شکل و شامیل خانه ها و بافتار شهر به شکلی که یادآور تهراِن دهه ی ۵۰-۶۰ است، در جریان یک نربد خیابانی 

امکانات بیشرتی به مردم می دهد: کوچه های تنگ، راه َدرروها، دیوارهای کوتاه خانه ها و راه داشنت شان به هم، 

جزئیاتی ست که در جریان یک نربد خیابانی تعیین کننده می شوند.

با قیمت های پیش و اجاره ای که امروز در تهران است، باید قاطعانه اعالم کرد که تهران دیگر شهر دولت است. 

تهران َمَقِر دولت است. باید تا جای ممکن از لوث وجود طبقات بالقوه خطرناک برای حیات حاکمیت پاک شود. 

این طبقات خطرناک اما خارج از سازوکاِر نظام کنرتلی مرکزگرا، در زیر جوب ها و میان آشغال ها و خرابه ها طرح 

توطئه می ریزند، حاکم را به نربد تن به تن دعوت می کنند، و هنگامی که او با کوهی از ماشین آالت جنگی می آید، 

به تیر غیب بچه جوشکارها و نجارها و بیکارها گرفتار می شود.

حضور در این مناطق و ارتباط گرفنت با نیروها، می تواند کالس درسی باشد برای چگونه شکل دادن »کمیته های 

محالت«. آنچه به عنوان درسی از قیام آبان الزم است تا نهادینه شود، عبارت است از زنده باقی ماندن این کمیته ها 

در فردای پس از یک رسکوب احتاملی موقت. کمیته باید از امنیت دستگیرنشده ها محافظت کند، رشایط امنیتی 

را بسنجد و برای خیزش بعدی هم زمینه ساز و هم منتظر باشد.

امروز پایگاه های مقاومت بسیج در این مناطق عامل رصد تحرکات و تحوالت آن هستند تا به اصطالح جلوی 

غافل گیری دیگربار حکومت را بگیرند. به بهانه ی دزدی از جانبو و یا آتش  گرفنت پمپ بنزین، تعداد دوربین ها را 

بیشرت می کنند تا چهره ها را بشناسند. قدیمی ها تعریف می کنند که در فردای شورش اسالمشهر ۷۴، هر جوانی 

که کفش ورزشی داشت یا اندکی هیکل درشت را از بین جمعیت بیرون می کشیدند و در ماشین های قفس دار 

نیروی انتظامی می کردند. امروز اما از بازجویی ها و گزارش های پایگاه های شان شبکه ی روابط دوستی و محلی را
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بیرون می کشند و دومینووار آدم ها را دستگیر می کنند. هرچند که این باعث خاموشی منی شود و درد مردم تسکین 

منی یابد، اما رسعت خیزش را کم کرده و از مدت دار شدن آن می کاهد.

امروز مسأله ی کمیته های محله )که بالقوه در هیأت »بچه محل ها« وجود دارد(، شکلی از تداوم آگاهانه پیرامون 

خیزش هاست )یعنی به طور خاص پس از رسکوب آن و تا برآمدن خیزش بعدی(، تا به اعتبار آن روحیه ی اعرتاِض 

فعال، زنده و به فراخور فرصت آماده ی عمل باشد.

سیدحمید طاهری ۳۵ ساله، کشته شده در ۲۵ آبان با

شلیک گلوله به قلب و سینه

عرفان فائقی ۲۱ ساله

کشته شده در ۲۶ آبان با شلیک تیر به قلب و پا

حسین قاسمی ۱۷ یا ۱۹ ساله

کشته شده در ۲۶ آبان با شلیک تیر به قلب و پا

مهدی احمدی سن نامعلوم

کشته شده در ۲۵ آبان با شلیک تیر به پا
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رشح عکس: محل بسته شدن دو روزه ی حدفاصل کیان تایر تا ورودی چهاردانگه در شورش ۷۴ اسالمشهر

رشح عکس: موقعیت مکانی کانون های اولیه و اصلی درگیری )رنگ قرمز( و محل های استقرار نیروهای رسکوب )رنگ سیاه(
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رشح عکس: موقعیت جغرافیایی چهاردانگه و اسالمشهر در تهران
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