
  )* ایران مرز پر گهرفریاد شادي *( 
  

 اي خاکت سرچشمه هنر           اي ایران اي مرز پر گهر
 پاینده مانی تو جاودان              دور از تو اندیشه بدان
 جان من فداي خاك پاك میهنم            آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من

 اندیشه ام ، دور از تو نیست            شد پیشه ام ، مهر تو چون
 پاینده باد خاك ایران ما               در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 

خاك دشتت بهتر از زر است             ر و گوهر است سنگ کوهت د 
 بی مهر تو چون کنم ،برگو             مهرت از دل کی برون کنم 

 نور ایزدي همیشه رهنماي ماست             ا گردش جهان و دور آسمان به پاستت
 دور از تو نیست اندیشه ام               مهر تو چون شد پیشه ام

 د خاك ایران ماپاینده با             در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما
 روشن از تو سرنوشت من            ایران اي خُرم بهشت من

  جز مهرت در دل نپرورم           د به پیکرم رگر آتش با
 جان من فداي خاك پاك میهنم            آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره اي من

 دور از تو نیست اندیشه ام         مهر تو چون شد پیشه ام 
  پاینده باد خاك ایران ما             در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما 
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