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،درگذشت منوچهر دلربا  

  کارگران شرکت واحد و شعر منصور اسالوطالعيه سنديکایا 
 

      و ششماه هشتادبهشت يارددهم هج                                                                       سنديکای کارگران واحد
  

 سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 
  نان استی برزگران خلق جهان بیب    جهان ويران است       و آارگر آاریب

  خدا آارگر و دهقان  استیزين رو             و نانیگويند آه از خداست آباد 
 

.دل را از ما ربود ورفت»» منوچهر دلربا  «« تمام عيار بنام ی شريف و يك سنديكائیمتكش ، انسان زحیآارگر  

 
عشق و خود پيوست و با تمام شوری، به سنديكا  آارگران شرآت واحدیزمان تشكيل سنديكا آگاه بود ازیاو آارگر

 در ميدان بهارستان به همراه ديگر آارگران ١٣٨٠او در مراسم روز آارگر سال . راه اهداف سنديكا تالش آرددر

ايستاد  زورگویبرابر نيروها، در آردیهمراهان را مجلس صف آارگریتا جلوارانش جانانه حضور يافت وو همك

رها  خود رایهمكاران و ياران سنديكائ١٣٨٤زمستان زمان يورش به سنديكا دردر.  دادیو درس شهامت و آارگر

تاريخ سنديكا در درحال تعليق ی بود آه اعضایآخرين تالش او روز. هم به وظايف سنديكائيش عمل آردنكرد، باز

 آنها   به شوق  شرآت واحد آمده بودند، ازیتعليق به جلو  ايام  حقوق معوقه% ۵٠ دريافت یبرا ١٣٨۵اسفند  ٢٧

 خريد محل ی هرچه در جيب داشت برا خود را گرفتند ، همان روزیآنها بود تا چكهاآنارپيوست و تا بعدازظهردر

.بود تمام عياریئول و به سهم خود يك سنديكائ، مس شاد و خندانیاو آارگر . دريغ اهدا نمودی ريا و بیسنديكا ب  

  

 روحش شاد و راهش پر رهرو باد

  آارگران شرآت واحدیسنديكا

  تهران و حومهیاتوبوسران

١٨/٢/١٣٨۶  
 

:یاشت سوم و هفتم آن آارگر سنديكائمراسم بزرگد   

ر  مسجد الغديی، ميدان محسنخيابان ميرداماد: مكان ٢٠/٢/١٣٨٦روز پنجشنبه   

 



 

 
»»منوچهر دلربا  «« تقديم به دوست وآارگر سنديكائی««  

 
كستـش مـغشت ـصه پــ زغ                 نشست          زانـخ و هار زد ـــب  

یمحفلــــ در  حضور   هــب                          شاد     لیبــبل  بسان  شـــدل   

بــ ش هـ ب  كاـديـسن رود ــس        لب                      به داشت خنده هميشه  

بردـ ن نــ از اي اــره د ــشـن                     درد      ه مرگ و نه غصه وــن  

  دميد نوری  ما باغ  ه ـــــــ ب                      د    ـ رسي شكست روزییـشب

روــــروب ه ـ ب  هره اتـــچز       و                     سب مــدل  ود ـ ب  تهــرفــگ  

كنجــ ش دــ ش  شكسته رتــ  س     رنج                       چرخرـه زيـر بـــاگ  

  ســت  هميشگی زنـدگی آـه               است              یـود عاشقــت سردل

ودـش    اـره  م ـــغ  رودــــس        ود                   ـ ش اـه پــبو ــون تـخ ز  

شود  دا ـص  هان ــج  مه ــــه               شود             اـه پـر بـارگــآ و ـچ  

رــعــش     ان ــيراهـ   ــد يــام                  ق         ـــشـقان عـاشـ عدایـص  

شده رها  نين ـچ  ن ــ اي  هـــآ                 ت          ــاســ م حادــات  دایـص  

دهــش ا ـم  راه    هــب   رــكــش              م             ــه و ــــت بودن ــن  م ـغ  

ناـزبـمـه  ای ر ـارگــآ    ای                    ان       ــــاشقــ عی»ربادل«ای

مانــراه   ه ـ ب وـ ت هــ ب   درود                    مان     ــايازر ــپ هر ـنوچــم                  

  مـشدي   ورج و  ز ظلم  ــا ره                     شديم        وـ ت ادـ ي هـه بــمـه                

  ای ينده  اــپ   كا ــسندي  ه ــب                            ده ایـزن و ـ ترده ایـمـن                

زمون  اين  در ده ـش  اری ـج                         نون  ــــتو آزرگ ـروح ب                  

 

»»»منصور اسالو «««   
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