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برای نرش آزاد، غیراستعامری،
دوستدار محیط زیست، فمینیست، 

آزاد، جامعه محور و بر پایه همبستگی

ما ناشران عضو »اتحادیه بین المللی ناشران مستقل« )آی ای آی پی- IAIP( در 

پایان گردهمایی مان از ۲۳ تا ۲۶ نوامبر ۲۰۲۱ در چهارمین کنفرانس بین المللی 

ناشران مستقل – که با همکاری »انجمن ناشران مستقل ناوارا« برگزار شد، بر 

تعهد خود به این موارد تأکید می کنیم:

جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کتاب و کتابخوانی •

دمکراتیک کردن کتاب در جوامعمان •

کتابخوانی به عنوان راهی برای رهایی که تفکر انتقادی شهروندان  •
و ارکان جامعه را تقویت می کند.

پویایی نشر مستقل نمادی از تنوع فرهنگی در دنیای کتاب است.

با وجود این ما تأثیر تغییرات عظیم فناوری را زیر سؤال می بریم و نگرانی مان 

از تجمیع ادامه دار و رو به افزایش صنعت نشر را ابراز می کنیم.

ما همچنین نگران نابرابری های ساختاری مزمن دنیای کتاب، استیالی استعمار 

فرهنگی، و نمود بی پایان روش های مختلف سانسور هستیم که تنوع عقاید را 

سرکوب می کند.

این نگرانی ها مانعی بر سر راه مشارکت عادالنه در حیات فرهنگی در جوامعمان 

است. به همین دلیل، ما به عنوان ناشر، تأکید می کنیم که نشر مستقل وظیفه 

دارد که در مقابل فشار برای کاالپنداری جهان کتاب مقاومت کند.



ما خود را متعهد می دانیم که:

تأکید بر ارزش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کتاب با ابراز تعهدمان  •
برای تجربه و  ناشران مستقل که سکویی  بین المللی  اتحادیه  به 

ارزیابی و آزمایشگاهی برای روش های متفاوت نشر است.

ترویج تنوع کتب با تکیه بر چشم اندازی غیراستعماری، دوستدار  •
محیط زیست، فمینیست، آزاد، جامعه محور و بر پایه همبستگی

به  • به-حاشیه-رانده-شده  و  اقلیت  زبان های  به  نشر  از  حمایت 
عنوان نمادی مهم از تنوع فرهنگی در جوامعمان

ژئوپولتیک  • و  جامعه محور  غیراستعماری،  زیست بومی  تقویت 
و  افقی  روابط  دوجانبه،  وابستگی های  نظرداشت  با  کتاب،  برای 

غیرسلسله مراتبی بازیگران و شبکه های دخیل در نشر کتاب

دارایی  • یک  را  آن  ما  که   – کتاب  این که  از  کردن  اطمینان حاصل 
عمومی می دانیم – منشی جامعه محور و بر پایه همبستگی دارد؛ 

از طریق:

قیمت گذاری عادالنه با در نظر گرفتن محیط که پایداری نشر  •
را ممکن کند

هم  • و  نویسندگان  برای  هم  منصفانه،  و  عادالنه  درآمد  ایجاد 
برای ناشران

کاهش اختالف درآمد بین کارکنان انتشارات برای جلوگیری از  •
افزایش نابرابری درآمدی



پژوهش و ترویج روش هایی که به حفاظت از محیط زیست کمک  •
می کند:

با چاپ کتاب در کشور محل فعالیتمان، اگر شرایط مهیا باشد •

ازدیاد موجودی و خمیر  • از  برای جلوگیری  تیراژ  محدود کردن 
کردن نسخه ها

با خودداری از استفاده از پالستیک تا حد ممکن و به گونه ای  •
که به دوام کتاب ضربه نزد.

تقویت آزادی بیان: •

با مبارزه با همه انواع سانسور )سیاسی، دینی، اخالقی، فرهنگی،  •
جنسی، جنسیتی و بازاری(

با تقبیح تجمیع رسانه ای و نظارت بر ابراز عقیده که در عمل  •
آزادی بیان را محدود می کند

با تقبیح جدی گفتمان انگ زدن و انسانی زدایی •

عنوان  • به  ناشران مستقل«  بین المللی  »اتحادیه  نقش  تقویت  با 
هماهنگ کننده شبکه همبستگی ما تا به ترویج و دفاع از ارزش ها 

و فعالیت های مشترک ما بپردازد.

ما در کنار هم ایستاده ایم تا از نشر مستقل که خود را به جامعه، محیط زیست و انسانیت متعهد می داند، 

حمایت کنیم.

این بیانیه در راستای بحث ها و فعالیت های اتحادیه بین المللی ناشران مستقل، بویژه بیانیه های سال های 

۲۰۰۳، ۲۰۰۷ و ۲۰۱۴، و ۸۰ توصیه برای حمایت از تنوع در نشر است. در کنار آن »راهنمای راهکارهای بهتر« 

هم منتشر می شود )کاری مشترک و در جریان که قرار است در نیمه اول ۲۰۲۲ منتشر شود(.

شبکه ای بین املللی مشتمل بر ۸۰۰ نارش مستقل 
از ۵۵ کشور در رسارس دنیا
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