برای دومین سال پیدرپی ناشران مستقل فارسیزبان خارج از کشور تصمیم گرفتند
همزمان با «نمایشگاه کتاب تهران» در چندین شهر اروپا و شهر لوسآنجلس در
آمریکا ،متحد شوند و «نمایشگاه کتاب تهران  -بدون سانسور» را برگزار کنند.
اگر قرار اس��ت «نمایش�گاه کتاب تهران» فرصتی برای معرفی کتاب و ناش��ران
فارسیزبان و آثاری که در این سالها منتشر شدهاند باشد ،دلیلی وجود ندارد برای
این که تنها کتابهایی که زیر تیغ سانسور میروند در این فرصت رونمایی شوند و
اگر سانس��ورگران حضور کتابهای سانسورنشده را در تهران نمیتابند ،ما نمایشگاه
کتاب تهرانمان را خارج از مرز ایران برگزار میکنیم و خوانندهی فارس��یزبان را از
خواندن کتاب فارسی بدون سانسور محروم نمیکنیم.
س��ال پیش نخستین «نمایش��گاه کتاب تهران  -بدون سانسور» در شهر لندن و با
شرکت هشت ناشر ایرانی برگزار شد.
امسال ناشران و شهرهای بسیار دیگری به این حرکت پیوستند و امیدواریم بتوانیم
هر سال کتابهای بدون سانسور بیشتری در اختیار عالقمندان بگذاریم .با این امید
که روزی به همه همین زودیها دیگر نیازی به نمایشگاه کتاب بدون سانسور نباشد.

ناشرانی که در نمایشگاه کتاب امسال شرکت کردهاند:
نشر ارزان (استکهلم)
کتابفروش��ی و انتش��ارات ارزان در سال  ١٩٩٠در س��وئد تاسیس شد که نشر دهها
عنوان کتاب به زبانهای کردی ،فارس��ی ،س��وئدی ...حاصل ٢٧س��ال فعالیت این
انتشاراتی میباشد.
http://arzan.se/
+46 70 492 69 24
kitab.arzan@gmail.com
ایران ادیبوک (پاریس)
بنیاد ایران ادیبوک در س��ال  ٢٠٠۶توس��ط س��وزی ضیائی استاد زبان انگلیسی در
دانش��کده ی مدیریت پاریس و گوینده سه زبانه رادیو و تلویزیون در پاریس آغاز به
فعالیت کرد ،هدف اصلی این موسسه ،شنیداری کردن آثار ایرانی به زبانهای خارجی
است.
http://www.iranaudiobook.org/
+33 6 29 44 20 45
suzieziai@gmail.com

ایران آکادمیا (الهه)
مؤسسه “ایران آکادمیا” به آموزش آنالین علوم انسانی و اجتماعی میپردازد.
هدف این مؤسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیدهها و مسائل
اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به
جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.
www.iran-academia.com
+31 6 49834896
contact@iranacademia.education
نشر باران (استکهلم)
نشر باران در سال  ١٩٩١در استکهلم /سوئد ،تاسیس شده و از همان روزهای نخست
تاسیس ،باور و عزم خود را بر مبنای مبارزه جدی علیه سانسور گذاشته است.
http://www.baran.se/
+46 (0)8 88 54 74
info@baran.se
نشر پگاه (تورونتو)

http://pegahfarsibook.com/
+416-223-0850
pegahbookshop@yahoo.ca

خانه هنر و ادبیات (گوتنبرگ)
خانۀ هنر و ادبیات ( )BOK ART HUSانجمنی فرهنگی به ثبت رسیده در کشور
سوئد است که از سپتامبر  ٢٠٠١آغاز به کار کرده است.
+46 739513607
nzeraati@hotmail.com
نشر دنا (روتردام)
مرکز نشر و پخش دنا با هدف انتشار کتب و همچنین تهیه و پخش فرآوردهای
فرهنگی در سال  ١٩٩۵در روتردام هلند آغاز بکار کرد.
www.ketab.eu
+31 10 41 41 050
denabooks@gmail.com
نشر گردون (برلین)
http://www.abbasmaroufi.de/gardoon/gardoon.html
+49 30 43727976
hedayat.berlin@gmail.com

www.hands.media
+44(0)20 3589 4060
info@handsmedia.com
فعالیت نش��ر موسسه اچانداس
مدیا از س��ال  ٢٠١١آغاز شده
است .این موسسه فعالیت خود
را ب��ر اس��اس روش «پرینت بر
اس��اس تقاضا» و همچنین نشر
«الکترونیک» کت��اب قرار داده
اس��ت .طی زمان طی شده بالغ
ب��ر  ٧٠٠عنوان کت��اب از ۴٠٠
نویس��ندهی ایران��ی ،افغ��ان و
تاجیک در این موسسه منتشر
شده است.

برخی از آثار ماندگار انتشارات اچ اند اس مدیا :
نسل هیپ هاپ ،نصیر مشکوری
در حال و هوای جوانی ،شاهرخ مسکوب
اندکی آسمان و کمی احوالپرسی ،مجموعه اشعار ایرج ضیائی
قطران در عسل ،شیوا فرهمندراد
جمهوری اسالمی ایران از بازرگان تا روحانی ،فریدون قاسمی
سگ ایرانی ،علیرضا میر اسداهلل
جامعه ی تعزیه ،محمود صباحی
رویکردهای چندگانه به حقوق بشر در ایران ،سید مهدی خدایی
ایران من ،آیزیک یوم توبیان ،ترجمه ی مریم منظوری

انتشارات شرکت کتاب در ژانویه
 ١٩٨١در ایال��ت کالیفرنی��اي
ایاالت متح��ده امریکا با عنوان
انگلیس��ي  ketab corpب��ا
مدیریت بی��ژن خلیلی به ثبت
رسید و کتابفروشي ان متعاقبا
در پنجم فوریه  ١٩٨١به عنوان
نخس��تین کتابفروش��ي فارسي
زب��ان و ایران��ي در امری��کا در
شهر انسینو در کالن شهرلوس
انجلس گشایش یافت که از ٢٠
سال گذش��ته تاکنون در غرب
لوس انجلس در خیابان وس��ت
وود و در محل��ه پرژن اس��کوئر
فعالیت مي کند.

www.ketab.com
ketab1@ketab.com
(310) 477-7477
1419 Westwood Blvd, Los Angeles
CA 90024
وب سایت ش��رکت کتاب  ketab.comاست که از سال
 ١٩٩٨راه اندازي ش��ده و بیش از  ٢۵هزار عنوان کتاب را
معرفي کرده است.
ش��رکت کتاب تاکن��ون بیش از  ۵۵٠جل��د کتاب بر روي
کاغذ و در س��ال هاي اخیر نیز به جرگه ناشران کتاب هاي
الکترونیک پیوسته اس��ت و بیش از  ۵٠٠جلد کتاب هایي
الکترونیک نیز به بازار عرضه کرده است .
کتابفروشي شرکت کتاب نیز از بدو تاسیس تاکنون  ٧روز
هفته و بدون وقفه به خدمات فرهنگي خود به جامعه ایراني
و غیر ایراني عالقمند به فرهنگ ایران ادامه مي دهد.

www.ferdosi.com
+46 (08) 323080
info@ferdosi.com
انتش��ارات فردوسی موسسه ای
است مسقل که در سال ١٩٨۴
تاسیس شده و عالوه بر نشر در
عرصه توزیع کتاب و مطبوعات
فارس��ی و دری داخ��ل و خارج
ایران فعال می باشد.
مه��م ترین تخصص فردوس��ی
تهیه و توزیع کتابهای ناش��رین
و نویس��ندگان خ��ارج از ایران
اس��ت و در س��ایت ما میتوانید
به این گنجینه کتاب و نشریات
خارج از ایران دس��ترس داشته
باشید.

بیش��تر فعالیت فردوس��ی به محصوالت فارسی اختصاص
دارد .در عین حال تخصص عمدهی انتش��ارات فردوس��ی
تهیه و توزیع کتاب و نش��ریات عربی ،انگلیس��ی ،سوئدی،
کردی ،ترکی ،آذری ،س��ومالیایی ،آسیایی ،اروپای شرقی،
ارمنی ،آشوری میباشد.

انتش��ارات فروغ س��ال ١٩٩٨
( )١3٧٧در ش��هر کل��ن آلمان
پایهگذاری ش��د .ط��ی دو دهه
فعالی��ت این موسس��ه تبدیل
به یک��ی از مراکز مهم انتش��ار
آثار نویس��ندگان ،پژوهشگران
و مترجمی��ن نام��دار ایرانی در
زمینههای گوناگون شده است.
برخی از آثار ماندگار فروغ:
قتل کس�روی ،ناص��ر پاکدامن/

امتن�اع تفک�ر در فرهن�گ
دینی ،آرامش دوستدار ،هدایت،
ب�وف کور و ناسیونالیس�یم،
ماش��اهلل آجودان��ی /زنگیه�ای
گ�ود قدرت ،مس��عود نق��رهکار/
درخش�شهای تی�ره ،آرامش
دوستدار

www.foroughbook.de
www.foroughbook.net
Email:foroughbook@gmail.com
Tel. (+)49 221 9235707
Jahnstr.24,50676 Koeln,Germany
نویسندگانی که از طرف انتش��ارت فروغ در نمایشگاههای
کتاب بدون سانسور شرکت خواهند داشت:
در لندن س��وم ماه مه دکتر ماش��اهلل آجودانی برای امضا و
گفتگو درباره کتاب:
هدایت ،بوف کور و ناسیونالیسیم
پاریس
ناصر پاکدامن ،قتل کسروی
م .فرزانه ،صادق هدایت در تار عنکبوت
کلن
آرامش دوستدار ،امتناع تفکر در فرهنگ دینی
ناهید کشاورز ،کافه پناهندهها
خاطرات زندان ،حسین بهبودی ،یه جنگل ستاره
اسد سیف ،عشق در ادبیات داستانی ایران در تبعید
از طرف انتشارات فروغ آناهیتا مهدی پور و حمید مهدی پور اداره کنندگان
موسسه در هر سه نمایشگاه لندن ،پاریس و کلن شرکت خواهند داشت.

انتشارات فروغ

انتشارات فروغ،
پویا ،خاوران ،پگاه

انتشارات فروغ

انتشارات فروغ

انتشارات فروغ،
انتشارات خاوران

انتشارات فروغ

mehripublication.wordpress.com
mehripublication@gmail.com

نش��ر مه��ری در س��ال ٢٠١٢
در انگلیس ش��روع ب��ه فعالیت
ک��رده .در این م��دت با دعوت
از نویس��ندگان س��اکن اروپا
و آمری��کا و رونمای��ی کت��اب
هایشان قدم کوچکی در جهت
معرفی ادبیات ایران برداش��ته
است و در این راستا نشر مهری
اماده همکاری در نشر و پخش
کت��اب از طرف نویس��ندگان و
ناشران میباشد.

نش��ر مهری در نمایش��گاه کتاب بدون سانسور در لندن و
پاریس و کلن و آمستردام حضور فعال خواهد شد.
پاریس
خانم مهتاب قربانی و آقایان دولت آبادی و میرشاهی
کلن
خانم گلناز غبرایی و آقای دولت آبادی
لندن
آقای رضا اغنمی

ناشر کتابهای فارسی و فرانسه
در زمین��ه ادبی��ات در کش��ور
فرانسه است .انتشارات ناکجا از
س��ال  ٢٠١٢فعالیت خود را به
طور رسمی با مدیریت تینوش
نظمجو آغاز کردهاست.
کتابهای نش��ر ناکجا به شکل
چاپ��ی و الکترونی��ک و کتاب
گویا از وبس��ایت انتشارات قابل
خریداری و دریافتند.
نش��ر ناکج��ا ب��ه عن��وان یکی
از اولی��ن ناش��ران کتابه��ای
الکترونی��ک فع��ال اس��ت و
کتابهای نویس��ندگان ایرانی
و غیر ایران��ی داخل و خارج از
کش��ور را با ن��گارش یا ترجمه
فارسی در اختیار مخاطبان قرار
میدهد.

www.naakojaa.com
info@naakojaa.com
Tel: (+)33 1 72 40 84 40
89/91 Rue du Ruisseau - 75018
Paris
از س��ال  ٢٠١٧نش��ر ناکج��ا فعالیت��ش را در قالب ناش��ر
فرانس��ویزبان ادامه میدهد و آثار ادبی انتشارات ناکجا و
ناشران دیگر فارس��یزبان را در ترجمهی فرانسوی به بازار
فرانسه ارائه میدهد.
از نویسندگان نشر ناکجا در نمایشگاه کتاب بدون سانسور،
محسن نامجو در استکهلم ،مانا نیستانی در پاریس ،محمد
عبدی در لندن ،محسن یلفانی و جواد جواهری و صدرالدین
زاهدی و نس��یم وهاب��ی و نیلوفر دهن��ی در پاریس ،ماریا
تبریزپ��ور و پگاه احمدی و محم��ود صباحی در کلن ،امید
فالحآزاد و شیدا محمدی و لیال فرجامی در لوسآنجلس،
حسین دولتآبادی و امید کشتکار در پاریس
و کلن و هلند ،شیوا شکوری در لندن و
آمستردام ،مهدی فرجپور در پاریس
و کلن ،هوشنگ اسدی و نوشابه
امیری در لندن و
پاریس حضور
خواهند داشت.

www.nogaam.com
@nogaambooks

نشر نوگام در دس��امبر ٢٠١٢
با همفک��ری گروهی از جوانان
مهاجر در لندن تاس��یس شد.
ن��وگام اولی��ن ناش��ر ب��ه زبان
فارسی است که کتابهای خود
را ب��ا اس��تفاده از حمایت مالی
همگانی ()crowdfunding
منتش��ر میکن��د .کتابه��ای
این نش��ر به صورت الکترونیک
و رایگان منتش��ر میش��وند تا
فارسیزبانان سراسر دنیا بتوانند
آنها را بخوانند.
ن��وگام در ژانرهای��ی همچ��ون
رم��ان ،داس��تان کوتاه ،ش��عر،
نمایشنامه ،سفرنامه و پژوهش
در حوزهه��ای مختل��ف کتاب
منتش��ر میکند .این نشر تا به
امروز  ۴٠عنوان کتاب منتش��ر
کرده است.

کتابهای تازه نشر:
سیب ترش ،باران شور

بیتا ملکوتی ،مجموعه داستان کوتاه

سهگانه مقاومت
آریل دورفمان
ترجمه سیدمصطفی رضیئی
مجموعه سه نمایشنامه با موضوع سانسور ،شکنجه و قتلهای
زنجیرهای

ناپیدایی
امین انصاری ،رمان
لیورا

فریبا صدیقیم ،رمان

ماه بنفش یا میشود موهایم را ببافی؟
حجت درساره ،داستان بلند
سالم لندن

شیوا شکوری ،رمان

ما را در شبکه های اجتماعی با این هشتگ دنبال کنید:
#UncensoredBook

