
 روییده در ھر جاي آن گل           ایران ما سبز است و زیبا
 آکنده از آواز بلبل           ارھر دشت و جنگل، کوه و صح

 با ھر سرودي مي کند یاد             مرغ سحر نام وطن را
 قلب وطن را مي کند شاد          خورشید با رنگ طالیي

 )٢( ھمواره خرم باشي و شاد           ھان اي وطن، ایران آزاد
 ید تو تابانھمواره خورش           عطر شھیدان با تو جاوید
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