
 )* پاس می دارم از انقالبم*( 

         انقالب اسالمی  ،انقالب ،انقالب
  خون من تورا حامی ،جان من ،جسم من

   پر ثمر نهال ایمان ، اي خون بهاي شهیدان
  جلوه ي خروش انسان ،اي شعله هاي فروزان        

  )2(زجان پاس می دارمت
  اي انقالب، یادگار یاران ، زخون جوانان، اي گرفته سامان

  اي انقالب ،طوفان غریواي ، تبهکار دوران، اي زتو گریزان
  حاصل تالش انبیاء، امتداد کربال  ، ر نینواتویی تویی تو یادگا

  در مصاف فتنه و ریا، دست قدرت خدا ، فتح نصرت خدا  ،تویی تویی تو
  )2(پاس میدارم از انقالبم      روزها کوشم و شب نخوابم          
  پر ثمر نهال ایمان ، اي خون بهاي شهیدان

  جلوه ي خروش انسان ،اي شعله هاي فروزان
  )2(زجان پاس می دارمت

  در ره والیت میمانم     استوار و بیدار         تا ابد چو عمار   
  درس استقامت میخوانم    درس عشق و ایمان    شهیدان   مکتب ،در

  دم ز انقالب میزنمتا بود نفس مرا   هم صداي رهبرم      من انقالبیم  
  بهر خاك پاك میهنم  ا   جان خود کنم فد  فرصتی دهد مرا    مگر دمی خدا 

  روزها کوشم و شب نخوابم                پاس میدارم از انقالبم
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