
  )* حرف امام*( 

  2)که خواب دشمن از آن سخن برآشفتحرفی (            به به چه حرف خوبی آن شب امام ما گفت
  2) در سرزمین ایران پاینده است اسالم، تا هست نور ایمان(  :حرف امام این بود

  حرف جنگ و تحریمترسی به دل نداریم از           پذیریم ذلت نمیهاي ایران  ما بچه
  )، نهضت ادامه داردتا انقالب مهدي                              حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد(

  او مظهر خیانت ما نسل شهریاري           در فتنه هاي دشمن ماییم و هوشیاري
  2) ا امام ما گفت ما مرد کارزاریمام(         دشمن خیال کرده، ما نوگل بهاریم

  )، نهضت ادامه داردانقالب مهدي  تا                 بارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله(
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