
 
 ی�رو ۱۴زب�ن و شبه زب�ن، ف�هنگ و شبه ف�هنگ/ آرامش دوست�ار/ انتش�رات ف�وغ/ 

 ی�رو ۱۶ج�معه تع�یه، جست�ری در رواِن رنج�ِر ای�انی/ محم�د صب�حی/ انتش�رات ف�وغ/ 
 ی�رو ۱۵چگ�نه مسلم�ن ش�یم؟/ آ. لنگ�ودی/ انتش�رات ف�وغ/ 

 ی�رو ۱۸ک�ر/ رم�ن/ انتش�رات ف�وغ/  ه�ی مق�س/ مسع�د نق�ه ه�ی�ن
 ی�رو ۸ه�ی محم�تقی اسم�عیلی/ انتش�رات ف�وغ/  ت� از تلخ/ طن� ن�شته شی�ین

 ی�رو ۱۸ه�رم، انتش�رات ف�وغ/ السلطنه/ حمی� ش�کت/ چ�پ چ ی ق�امدر تی�رس ح�دثه، زن�گی سی�س
کت�ی�ن آذرلی/ انتش�رات ف�وغ/ گ�ا ( حک�مت مستب�، ج�معه خش�نت  ی�رو ۱۲تحلیلی روانشن�ختی از دولت و ج�معه مستب�) 

 ی�رو ۴۹از دولت/ من�چه� بختی�ری/ دوره دو جل�ی/ انتش�رات پگ�ه/ چ�پ دوم  زاده، س�سی�ل دمک�اسی و ج�ایی دین نهضت مش�وطه و نقش تقی
گ�لینگ�ر/ انتش�رات ف�وغ/  ۵۲۶ک�رن�مه و ت�ثی� دگ�ان�یش�ن ازلی در ای�ان/ ج�ال ح�فظه ب� ف�ام�شی/ من�چه� بختی�ری/   ی�رو ۲۶صفحه ب� جل� 

گ�د ق�رت، نقش سی�سی و اجتم�عی ج�هل زنگی گ�لینگ�ر/ انتش�رات ف�وغ/  ۵۴۰در ت�ریخ مع�ص� ای�ان/  ه� ه� و �ته�ی   ی�رو ۲۶صفحه ب� جل� 
ک�ن�دا/  ف�وغ ف�خ�اد، زن�گین�مه ادبی هم�اه ب� ن�مه  ی�رو ۳۰ه�ی چ�پ نش�ه/ ف�زانه می�نی/ چ�پ 

 ی�رو ۱۸دراب مخ�وش/ خ�ط�ات/ محسن ن�مج�/ هم�اه ب� سی دی/ 
کج�/  م�ق�ت ب� عنکب�ت/ م�ن� نیست�نی/ مص�ر/  ی�رو ۲۰نش� ن�

کج�/  کشتک�ر/ نش� ن� که عض� پینک فل�ی� نب�د/ امی�   ی�رو ۱۳یک نف� 
گ�لینگ�ر/   ی�رو ۲۰گ�مبی ش�ه/ نقش انق�ب اس�می ای�ان در ف�وپ�شی اتح�دجم�هی� ش�روی/ سی�وس جه�نبخش/ ف�وغ/ جل� 

گ�لینگ�ر/ انتش�رات ف�وغ/  صفحه ب� ۴۶۰پ�واز در ظلمت. زن�گ�نی سی�سی ش�پ�ر بختی�ر/ حمی� ش�کت/   ی�رو ۲۵جل� 
ک�ب�سی اب�ی/ خ�ط�ات زن�ان ک�شش اس� سیف/ انتش�رات ف�وغ/ زن�ان   ی�رو ١٢/ به چه�ر روایت/ محم� متین/ به 

 ی�رو ١٥ج�معه شن�سی نظم جه�نی انس�ن ستی�/ ج�ن تسیگل�/ ت�جمه جلیل حبیبی/ انتش�رات ف�وغ/ 
ک�رل  گفتگ� ب�   ی�رو ٥ه�ینس اولیگ/ ت�جمه داری�ش بی نی�ز/ ق�آن ب�ون محم�/ 

 ی�رو ١٥آغ�ز اس�م/ ف�لک� پ�پ/ ت�جمه بی نی�ز/ انتش�رات ف�وغ/ 
 ی�رو ۱۵/ / چ�پ دوم یه جنگل ست�ره/ امی� حسین بهب�دی/ خ�ط�ات زن�ان/ انتش�رات ف�وغ

کش�ورزی/   ی�رو ۲۲جل� چه�رم/ / ی�رو ١٨انتش�رات خ�وران/ جل� س�م/ تشیع و ق�رت در ای�ان (رض� ش�ه و روح�نیت)/ به�اد 
 ی�رو ١٠نم�ز میت/ رض� دانش�ر/ داست�ن/ انتش�رات خ�وران/ 

 ی�رو ۱۲ف�شیسم اس�می/ ح�م� عب�الصم�/ مت�جم آزاده هم�یی/ انتش�رات ف�وغ/ 
گمش�ه / چ�پ دوم / ب�ق� م�تض�ی / حلقه  ی�رو ۲۵ی 

 ی�رو ۸طن�/ انتش�رات خ�وران/ صن�وق لعنت/ ای�ج پ�شک�اد/ نم�یشن�مه 
 ی�رو ۵آرم�نگ�ایی از اسط�ره ت� ت�ریخ/ م�تضی حقیقت/ انتش�رات ف�وغ/ 

 ی�رو ۲۸/ انتش�رات ف�دوسی  س�ئ� /ه�شنگ ع�م�یرض�ش�ه و تح��ت ای�ان مع�ص� / 
 ی�رو ۱۲ک�ر و ن�سی�ن�لیسم/ م�ش�له آج�دانی/ انتش�رات ف�وغ، خ�وران /  ه�ایت، ب�ف

ک�رل ه�ینتس اولیگ/ ت�جمه داری�ش بی نی�ز/ از بغ�اد   ی�رو ۱۱به م�و، ب�زخ�انی ت�ریخ اس�م از آخ� به آغ�ز/ 
 ی�رو ٧ش�ه�خ مسک�ب / داست�ن /انتش�رات خ�وران خ�اب / سف� در 

 ی�رو ٨ش�ه�خ مسک�ب / داست�ن /انتش�رات خ�وران زب�ن و ملیت/ 
کت�ب آم�یک�/ پس� ج�جی ب�ب� ج�ن/   ی�رو ۶ای�ج پ�شک�اد/  ش�کت 

کت�ب آم�یک�/ ادب م�د به زدولت اوست تح�ی� ش�/   ی�رو ۷ای�ج پ�شک�اد/  ش�کت 
 ی�رو ۳۶نگ�هی به ش�ه/ عب�س می�نی/چ�پ دوم/ 

کت�ب، آم�یک�/ محم� رض�پهل�ی آخ�ین ش�هنش�ه / ه�شنگ   ی�رو ۳۹صفحه/  ۸۹۰نه�ون�ی/ ن�ش� ش�کت 
کت�ب آم�یک�/  گ�ی ب� ت�ریخ / محم� امینی / ش�کت   ی�رو ۳۱س�دا

کت�ب آم�یک� /  کس�وی/ محم� امینی / ش�کت  گ�ی احم�   ی�رو ۲۵شیعی 
کت�ب آم�یک� /  کس�وی/ محم� امینی / ش�کت   ی�رو ۲۷ص�فیگ�ی 

کس�وی/ محم�  کت�ب آم�یک� /  امینی/زن�گی و زم�نه احم�   ی�رو ۳۰ش�کت 
 ی�رو ۲۳ا� زاه�ی / دکت� ه�شنگ نه�ون�ی / زن�گی سی�سی فضل

کت�ب آم�یک�/  رفیق آیت  ی�رو ۴۲ا�/ نقش س�زم�ن امنیت ش�روی در انق�ب اس�می/ امی�عب�س فخ�آور/ ش�کت 
 ی�رو ۳۳پ� / ض� خ�ط�ات / ن�ص� ش�هین -ای رو به دی�وز  دریچه


