
 شعله زد بر افق نور قرآن       آمده موسم فتح ایمان
 الله سر زد ز خون شهیدان       بهمن سرد تاریخ در دل

 سرنوشت تو با خون نوشتند      الله ها قامت سرخ عشق اند

 )2ا شهادت سرشتند(تاز ازل        پیکر پاکت اي جان به کف را

 تا ابد زنده بادا قرآن      بهمن خونین جاویدان 
  )3(تا ابد زنده یاد شهیدان     بهمن خونین جاویدان 

 شسته جان از دست شهید            خفته خون دري  به الله

 مادر لرزان اشک به           قسم به فریاد آخر 

 )2( اي شهید  راه تو  باشد آن که راه ما 
  جاویدان ایران عزیز ما     به یک صدا  )2(همه به پیش

 پرستو به بازگشت زد نغمه امید   گل از خاك بردمیدهوا دلپذیر شد
 )2( باز خرامان رسد ز راه  بهار خجسته  به جوش آمدست خون درون رگ گیاه

 که پیکار می کنند  به مردان تیز خشم  آشنا به خویشان به دوستان به یارانِ
 پدیدار می کنند به چشم جهانیان    تباهی درد را  که با قلمبه آنان 

 بوي گل سوسن و یاسمن آید   بهاران خجسته باد، بهاران خجسته باد

 جان ز تن رفتگان سوي تن آمد    عطر بهاران کنون از وطن آید

 )2(دیو چو بیرون رود فرشته در آید  رهبر محبوب خلق از سفر آمد

  )2} ( بار دگر روزگار چون شکر آید    بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ{
 اي گذشته ز جان در ره هدف     اي مجاهد اي مظهر شرف{ 

 مرگ در راه حق افتخار توست   چون نجات انسان شعار توست

 خصم اهریمنان، دوستدار حق    این توئی، این توئی پاسدار حق

 ز ما تو را درود ز ما تو را سالم   بود شعار تو به راه حق قیام
  )2} ( خمینی اي امام، خمینی اي امام
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