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چهارده ساله بود که در .درآميخت کار   ا ب جانشرفيق اسکندر هنوز نوجوان بود که برای تامين معيشت خانواده           
استعداد و پشت کارش در مدت نسبتا کوتاهی از او. اولين کارگاه تراشکاری به عنوان شاگرد پادو استخدام شد        

۱۷. شرايط زندگی رفيق و کارگران او را با انديشه تغيير شرايط آشنا نمود            . صص ساخت يک ميل لنگ تراش متخ    
 مرداد ، در کارگاهی که درآن کار می۲۸ساله بود که اولين اعتصاب کارگری را در سال های پس از کودتای                

می سرکوب و رفيقاعتصاب با دخالت فرمانداری نظا    . کارگران خواستار افزايش دستمزد بودند    . کرد سازمان داد  
پس از رهايي از زندان کارش را از دست داد و در کارگاه ديگری مشغول به. به جرم اخالل گری بازداشت گرديد     

از.از آن به بعد زندگی رفيق تناوبی از کار و بيکاری بود           . اما در آنجا نيز پس از مدتی حکم اخراج گرفت         . کار شد 
بارزه در کارگاه های کوچک نمی دانست با همکاری عده ای از کارگرانآنجا که مبارزات کارگری را محدود به م       

رفيق اسکندر همراه با رفيق جليل انفرادی مبارزات صنفی کارگران. سنديکای فلزکارومکانيک را پايه گذاری نمود     
ضار وبارها اعضای سنديکا برای بازجويي اح      . را با وجود محدوديت هايي که رژيم اعمال می نمود ادامه داد              

 .مورد تهديد قرار می گرفتند

 بنيان گذاران سازمان بودند زندگی مخفی وجمله رفيق اسکندر برای ادامه مبارزه همراه با رفقايش که از              
در عمليات متعددی نقش فرماندهی را به عهده داشت و با. دچريکی را در پيشاروی خود قراردا       مبارزاتی  

مصادره موجودی بانک ملی  آيزنهاور و رهبری تيم ترور. جام رساند مسئوليت تمام با موفقيت آن ها را به ان         
در شامگاه. فرسيو ، دادستان ارتش از جمله اقداماتی بود که رفيق اسکندر در نقش رهبری آن شرکت داشت                     

به شهادت میدالورانه  پس از از پای درآوردن چند مزدور         محاصره دشمن    با افتادن در  سوم خرداد سال پنجاه     
 .رسد

  !بادی گرام شياد

  
 ۱۳۸۲ - ايران خلق فداييان اتحاد سازمان


