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 تو یکی نه ای هزاری تو چراغ خود برافروز                                  تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید                       

 

 المللی صلح و حل منازعهبرنامه سومین همایش بین

 1400 مهر 26-28دانشگاه تهران، 
        Zoom Link: https://us02web.zoom.us/j/84869856541           ID: 848 6985 6541                     Passcode: 923134 

 

تخصصیهای نشست  

 تهران مصباحیان، دانشگاه حسیندکتر / اخالقی سیاست بنیاد مثابه به صلح   
 مبانی :1نشست 

 مفهومی و نظری

 منازعه حل و صلح

 دکتر :نشست مدیر

 محمدرضا

 سعیدآبادی

 11:00-12:30ساعت: 

ی
رس

فا
 

 ازنداهی، بدیعی دکتر مرجان/ نووپلیتیک مباحث در قدرت بر دانش استیالی پرتو در صلح 

 تهران دانشگاه

 سام محمدپور، پژوهشگر، دانشگاه/ المللیبین منازعات بازتولید در شناختیهستی ناامنی نقش 

 تهران

 نور پیام دانشگاه اسکوئیان، دکتر عباس/ ادیان همزیستی و فرهنگی نسبیت جهانی، اخالق 

 ّشایان  /منازعه پذیریپایان در راهبردی اینظریه هابز؛ فلسفۀ در دولت کیفرگذاری حق

 اکبری، پژوهشگر، دانشگاه تهران

 حل منازعه به واسطه خرد و نه عاطفه: مطالعه تحلیلی حل منازعه در پرتو دستورات قرآنی /

 پاکستانهای مدرن، اسالم آباد، ، دانشگاه ملی زباندکتر آیشه جادون

: فلسفه، 2نشست 

دین، اخالق و حل 

 منازعه

مدیر نشست: دکتر 

 هری هیوبنر

 12:40-14:10ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 دکتر هری هیوبنر، دانشگاه  / صلح، میهمان نوازی و دیگری: مالحظات دین شناختی و فلسفی

 منونایت، کانادا

 دکتر عمر سالم، مؤسسه  / مختلفهای مطالعه تحلیلی اصول قرآنی حل منازعه در میان گروه

 فناوری و علوم مهندسی غالم اسحاق خان، پاکستان

 دکتر گوزل سادییوا، آکادمی مدیریت دولتی ریاست اخالقیات و معنویات در مسائل امنیتی /

 جمهوری، ازبکستان

 زنان دکتر سدنا زب، دانشگاه  / های ابراهیمی برای حل منازعه و کنشگری برای صلحجایگزین

 سوابی، پاکستان

  مهر 26 دوشنبه

 9:00-11:00 افتتاحیه: ساعت

 قرآن و سرود ملی 9:10-9:00

 خوشامدگویی دکتر محمد سمیعی، رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران 9:20-9:10

9:40-9:20 
رضا داوری اردکانی، فیلسوف و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران  دکتر افتتاحیه، سخنرانی

 «چگونه و تا چه زمانی می توان از صلح دفاع کرد؟»

10:00-9:40 
 گاکوئین میجی دانشگاه صلح، المللی بین تحقیقات مرکز رئیس تاکاهارا، تاکائو دکتر افتتاحیه، سخنرانی

 « ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم: رام کردن خشونت با خویشتنداری»ژاپن 

10:20-10:00 
 استعمار و استیالء رفع گرایی، عدالت»فرهنگی  انقالب شورای عالی عاملی، دبیر سعیدرضا دکتر سخنرانی

 «کوچک و بزرگ منازعات شدن کنریشه: عملی و نظری زدایی

 «حق صلح: از مفهوم تا واقعیت» ،سخنرانی دکتر نسرین مصفا، استاد دانشگاه تهران 10:40-10:20

11:00-10:40 
 سالمت در یونسکو کرسی رئیس و تهران دانشگاه البرز پردیس رئیس نوربخش یونس دکترسخنرانی 

 «صلح و سالمت اجتماعی» ،توسعه و اجتماعی

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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 دانشگاه احمدیان، دکتر مهدی / اسالم از طلبانه خشونت هایقرائت با تشیع هایآموزه تباین 

 ملی، تهران دفاع عالی
 و ادیان :3نشست

 صلح

 دکتر :مدیرنشست

 علمی قربان

 14:20-15:50ساعت: 

ی
رس

فا
 

 دانشگاه علمی، دکتر قربان/ صلح تداوم و ایجاد در آن نقش و ادیان در پدیدارشناختی رویکرد 

 تهران

  دکتر احمد /همزیستی الهیات تا شهروندی ضرورت از: اجتماعی الهیات و صدر موسی امام 

 اراک بیگلری، دانشگاه

 پور، پژوهشگر شافعی ایوب/ صلح اجرای قرآنی هاینمونه تحلیل و بررسی 

 دکتر عزیز/ آنان مقدس منابع بر تأکید با مندائی؛ صابئین دین در صلح شناسی انسان مبانی 

  اهواز چمران شهید پژوهشگر، دانشگاه سواری،

 پژوهی یا فراخوانی برای اصالت روش پژوهش پیرامون صلح و حل منازعه در عصر ادبیات

 دکتر آنه کیرکگارد، دانشگاه مالمو، سوئد / شناختی به نام آینده ما
: 4نشست 

ری و های نظپیشرفت

در صلح و مفهومی 

 حل منازعه

مدیر نشست: دکتر 

 حامد کاظم زاده

 16:00-17:30ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 پژوهشگر، ایتالیا دکتر فرانکو ایاچ، / های اصلی توطئه در ایتالیانظریه 

 زاده، کتر حامد کاظمد/ عملی به حل منازعه -مطالعات منازعه و تکثرگرایی: رویکردی نظری

 دانشگاه اتاوا، کانادا

 دکتر زاویر فوکره مائو، دانشگاه نورث ایسترن هیل،  / صلح جهانی: رویکردی به مفهوم زندگی با هم

 هند

 آندری میهای والد، دانشگاه بخارست، رومانی / گفتگو: عاملی شجاعانه و مولد صلح 

 در  صلح: 5نشست  شناس دین و قطبی، پژوهشگر صدیق/ است؟ صلح خدمت در دینی فهم کدام 

 و مسلمان جوامع

 دگرپذیری راهبرد

 دکتر :مدیرنشست

 ستوده لقمان

 17:40-19:10ساعت: 

ی
رس

فا
 

 اسالمی علوم پژوهشگر نیا، بهرامی جلیل/ قرآن در پذیری دگرهای ظرفیت 

 شیخ سعدالدین صدیقی، مدرس دوره عالی / نبوی سیره و سنت آینه در پذیری دگر و مدارا

 ایرانمدارس دینی اهل سنت جنوب 

 خدیو، پژوهشگر الدین دکتر صالح/ مدنی صلح و فرهنگی تنوع مدیریت 

 ستوده، عضو شورای  لقمان دکتر /مدنی زیست برای ایواره طرح جستجوی در دگرپذیری؛

 مرکزی جماعت دعوت و اصالح
 

مهر 27سه شنبه   

 شناسی آسیب: سیاسی نابردباری احساس درک و طلبی قدرت روانشناختی هستۀ 
: 6نشست  تهران دانشگاه نظری، اشرف علیدکتر / سازی صلح فرایندهای

 اجتماعیِ روانشناسیِ

 منازعه حل و صلح

: نشست مدیر

 اشرف دکترعلی

 نظری

 8:00-9:30ساعت: 

ی
رس

فا
 

 محسندکتر / گوییپایانبی و بافتارگریزی و همانندسازی و نخوانیفرجام و آغازگوییبی 
 مشهد یدانشگاه فردوس خلیلی،

 پیمان» از :دینیدرون و بینادینیهای پیمان سازیصلح توانش شناختی جامعه تحلیل 
 سیددکتر / مسلمانان «محمد دینیدرون پیمان» تا اعراب و اسراییل «ابراهیم بینادینی

 ایران شناسی انسان انجمن دین گروه ، مدیر(خراسانی) حسینی نجاتی محمود
 دان،ذبیحی سحردکتر / درون صلح به رسیدن فرآیند در شناسی خویشتن اثربخشی ارزیابی 

 شیراز دانشگاه
 کوییک یروستا موردی مطالعه محلی، جوامع در منازعات حل در نمادین سرمایه نقش 

 پژوهشگر سلیمی، مینو/ ذهاب سرپل

 دهلی، هند، دانشگاه رمگا کاپو / اثر جهانی شدن بر صلح: یک تحلیل فلسفی  

 

: چشم 7شست ن

اندازهای جهانی و 

المللی صلح و حل بین

 منازعه

دیر نشست: دکتر م

 محمدرضا سعیدآبادی

 9:40-11:25ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 دانشگاه شهید باهنر پوردکتر علی ایلخانی/ از مسئولیت حمایت تا مسئولیت حین حمایت ،
 کرمان

 اللهف، پژوهشگر،/ سرواربک فیضمدرن: نمونه ایرانالملل وابط بینسیاست تحریم در تحول ر 
 ازبکستان آکادمی مدیریت دولت ریاست جمهوری ازبکستان،

 ها به شخم در دهد؟ تحلیل تبدیل سالحها در هنر صلح را ارتقاء میآیا بازیافت سالح
 آمریکاکتر ایمی اشوارتزوت، دانشگاه دولتی فنی و کشاورزی کارولینای شمالی، د/ موزامبیک

 اهلل یزدانی، دانشگاه سون دکتر عنایت / راهبردها و الگوهای چین برای حل منازعه در خاورمیانه
 یات سن، ژوهای، چین

 احمد رمضانی، صلح و فعالیتهای آ.سه.آن در مبارزه با قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا  /
 پژوهشگر، دانشگاه تهران

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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 و صلح چارچوب درها تحریم محیطی زیست پیامدهای به نسبت امنیت شورای مسئولیت 

 حل و : صلح8نشست  پژوهشگر صابرپور، دکتر علی/ المللیبین امنیت

 بین نظام در منازعه

 الملل

دکتر :  نشست مدیر

 حسن احمدیان

 11:35-13:05ساعت: 

ی
رس

فا
 

 واحد کرج یدانشگاه آزاد اسالم درگاه، حبیبی دکتر بهنام/ المللیبین صلح در داوری نقش 

 پژوهشگر،  میرعبدلی، محمد/ جنوب-شمال کشورهای روابط عرصه در صلح و جنگ جایگاه

 تهران دانشگاه

 اصفهان دانشگاه ،شعیب امامی، پژوهشگر/ المللبین روابط در دین دوگانه نقش 

 مجتبی/ سرد جنگ موردی مطالعه سازی؛ صلح در شهروندی دیپلماسیهای ظرفیت 

 اصفهان پژوهشگر، دانشگاهروستایی، 

 دکتر موالمپارامیل  / ایده صلح سازی سطح پایین گاندی: تجربیاتی از جنوب آسیای معاصر

 حسین ایلیاس، دانشگاه ماهاتما گاندی، هند
: حل منازعه 9نشست 

 در شبه قاره هند

مدیر نشست: دکتر 

 مازیار مظفری فالرتی

 13:15-14:30ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

  دکتر کالودیا چندا  / المللی حفاظت از حقوق بشرافغانستان به اسناد اصلی بیننگرش

  میدزینسکا، دانشگاه تعلیم و تربیت، کراکوف، لهستان

  آنها: مطالعه موردی هند و نقش بازیگران خارجی در ضربات روحی و التیام یافتن از

 ترکیه/ دکتر سعادت گولدن ایمن، دانشگاه استانبول، پاکستان

 های ایران و ای جنبش عدم تعهد و نقش سیاسی آن در سیاست خارجیتحلیل مقایسه

 / فرزان صفری ثابت، پژوهشگر، دانشگاه تهرانهند

 صباغیان،  دکتر علی/ اروپا اتحادیه سازی صلح رهیافت در توسعه و صلح نسبتِ تحلیل

 تهران دانشگاه
 و صلح: 10نشست 

 حقوق در منازعه حل

 الملل؛ بین روابط و

 موردی مطالعات

 دکتر: نشست مدیر

 سمیعی محمد

 14:40-15:55ساعت: 

ی
رس

فا
 

 تهران دانشگاه محمدی،گل دکتر علی/ جنوبیکره و ژاپن مناقشات و دموکراتیک صلح نظریه 

 حقوق منظر از سوریه نیابتی جنگ در ترکیه و ایران بحران مدیریت سیاست بررسی 

 تهران پژوهشگر، دانشگاه قندهاری، اهلل روح/ المللبین

 کریمی،  محمد /نکرد؟ کمک ایران به دوم جهانی جنگ در اول جهانی جنگ تلخ تجربه چرا

 پژوهشگر، دانشگاه تهران

 تفاوت های میان فرهنگی میان چین و غرب: سوءتفاهمات یا تأمالت تهدید کننده صلح؟ /

: دستور کار 11نشست  فرهنگی و تجاری چین، پکنتماعی، گوردون دومولین، مشاور اج

جنگ سرد غرب 

 علیه چین

مدیر نشست: دکتر 

 جن اوبرگ

 16:05-17:20ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 تور وستبای، شهردار و های غربی اعتماد ندارم؟تجربه من در ژینجیانگ: چرا من به رسانه /

 نماینده پارلمان پیشین نروژ

  پیتر پورلی، های فرهنگی متعارضاز راه مصالحه میان ارزشارتقاء همزیستی مسالمت آمیز /

 دانشگاه وریج، آمستردام، هلند

 دکتر جن اوبرگ، ایهای دستکاری رسانهدستور کار جنگ سرد غرب علیه چین و روش /

 مدیر بنیاد فراملی مطالعات صلح و آینده، سوئد

 مطالعات مرکز اسبق رئیس تمنا، فرامرزدکتر / صلح مطالعات برای آن هایدرس و افغانستان 

 : چشم12نشست  افغانستان خارجه وزارت امور استراتژیک

 آشتی و صلح انداز

 افغانستان در ملی

 دکتر نشست: مدیر

 کوالیی الهه

 17:30-19:00ساعت: 

ی
رس

فا
 

 تهران دانشگاه واعظی، دکتر طیبه/ شرایط و علل: افغانستان در منازعه تداوم 

  اشرفی، رئیس هیأت امنای  فاطمه /افغانستان زنان برای شده گم پایدار، حلقه امنیت و صلح

 انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده، تهران

  دانشگاه ریکنده، براری دکتر خدایار/ آن قبال در روسیه سیاست و افغانستان در صلح و جنگ 

 تهران

  مقصودی،  / دکتر مجتبیافغانستان در ملی مصالحههای بازدارنده و موانع ناتمام؛ طرح یک

 رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران
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مهر  28چهارشنبه   

 دانشگاه بمبئی، هندماریا شیخ / اسالم هراسی در هند: دالیل و پیامدها ، 
: 13نشست 

های مولد ذهنیت

 منازعه

مدیر نشست: دکتر 

 زینب قاسمی طاری

 8:00 – 9:30 :ساعت

 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 زادهدکتر الهه نوری غالمی /ها میان ونزوئال و کلمبیانقش ایاالت متحده در افزایش تنش ،

 دانشگاه تهران

  2011فلسطینی سال -ای منازعه اسرائیلیو سرزنش قربانی: توجیه رسانه خیالیجغرافیاهای 

 ، دانشگاه تهراندکتر زینب قاسمی طاری / توسط آمریکا

 دکتر هادی دولت /های حل منازعه: افسانه یا واقعیت؟فرانکوفون و عملیات هایصلح سازی

 ، دانشگاه تهرانآبادی

 دکتر الهام   /ساخت گفتمانی صلح: تحلیل انتقادی گفتمان نتانیاهو در مورد صلح و قدرت

 کدخدایی، دانشگاه تهران

 همگرایی بر تاکید با صلح ژئوپلیتیک به منازعه ژئوپلیتیک درتبدیل دانشگاه ظرفیت 

 ا،ینفرهاد دانشدکتر  /سوریه عراق، افغانستان، تاجیکستان، چهارکشور و ایران بین ای منطقه

 کرمانشاه یدانشگاه راز

 آموزش: 14نشست 

 منازعه حل و صلح

 دکتر: نشست مدیر

 میرزائی حسین

 9:40-10:55ساعت: 

ی
رس

فا
 

 تهرانیدانشگاه عالمه طباطبائی، رزائیم نیحسدکتر / رسانه در جنگ و صلح بازنمایی ، 

 ی محق یمرتضدکتر  /افغانستان در پایدار صلح سازینهادینه برای گامی بشر حقوق آموزش

 دانشگاه غرجستان افغانستان

 ماندانا کمالی سروستانی، پژوهشگرنقش آموزش در ایجاد صلح /  

 مرتبط به زمان حاضر در پرداختن به شناسانه یا صلح سازی از پایین: راهبردی آینده

 / دکتر دیوید اندرو اومانا، دانشگاه مسیحی اوگاندامنازعات متداول در آفریقا؟
: صلح و 15نشست 

حل منازعه در غرب 

آسیا و آفریقا: 

سازوکارهای سخت 

 و نرم

مدیر نشست: دکتر 

امیربهرام عرب 

 احمدی

-12:35ساعت: 

11:05 
ی

س
لی

نگ
ا

 

  دکتر لونا فرهات، اسرائیلی در زمینه صلح پایدار: افسانه یا واقعیت؟ –حل منازعه فلسطینی /

 دانشگاه اسالمی بیروت، لبنان

  عارف بیژن، دانشگاه فلسطین –آینده صلح در خاورمیانه: رویکرد روسیه به منازعه اسرائیل /

 دولتی سن پترزبورگ، روسیه

 شارما، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی، هند / روهیت کومارایبحران یمن: نقش بازیگران منطقه 

 دکتر امیربهرام عرب احمدی، دانشگاه تهران /سیاست حل منازعه آفریقای جنوبی در قاره آفریقا 

 تأمین به هادولت حقوقی تعهد مبانی صلح؛ و همزیستی بایستِپیش سالمت، حق از حمایت 

 سالمت،: 16نشست  (سمت) انسانی علوم توسعه و تحقیق پژوهشکده اصفهانی، خاقانی دکتر مهدی/ 19 -کووید واکسن

 صلح و 19 کویید

 دکتر: نشست مدیر

 هادی دولت آبادی

- 14:00ساعت: 

12:45 

ی
رس

فا
 

 اول،  صادقی دکتر هادی /خاورمیانه در صلح معادله برای اندازیچشم سالمت؛ گردشگری

 رازیدانشگاه ش

 علیه تهدیدی عنوان به کرونا ویروس با مقابله در المللیبینهای سازمان جایگاه و نقش 

 (س)الزهرا  دانشگاه مرندی، الهه دکتر /المللیبین امنیت و صلح

 سارا راهکارها وها فرصت ها،چالش الملل؛ بین نظام ساختار در 19 کووید گرایانهنوواقع نقش /

 النیدانشگاه گی، پژوهشگر، ملک

  صلح و 17نشست سیاوش بیگناه، دانشگاه مالمو، سوئد / ارزش پیچیده و پایدار در تاریخ ایرانصلح به عنوان یک :

حل منازعه: مباحثی 

 درباره ایران

مدیر نشست: دکتر 

زهره نصرت 

 خوارزمی

-15:40ساعت: 

14:10 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 هند، دانشگاه جواهر لعل نهرو، / خادم حسینای نسبت به اقتصاد مقاومتیخامنهاهللدیدگاه آیت 

 اشا شارما، دانشگاه راستریا یاکشا، گجرات، هند / ها و چشم اندازهاروابط ایران و هند: چالش 

 های خود را برای توانند اختالفدر جستجوی تسلط: آیا ایران و عربستان سعودی می

 لعل نهرو، دهلی، هند اظهر امیم، دانشگاه جواهر / رسیدن به خیر برتر کنار بگذارند

 شرایط و امکان: فراملی منازعات در حرم مدافع همسر زنان منظر از دشمن و خود از ادراک 

 دکتر زهره نصرت خوارزمی، دانشگاه تهران /پایدار صلح

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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 اختتامیه

 15:50-16:50ساعت: 

 «فرهنگ صلح در جامعهنقش هنر در ایجاد »اهلل ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، دکتر حجت

های سیاست خارجی جمهوری نصلح مثبت در گفتما»دکتر سید جالل دهقانی فیروزآبادی، استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 «اسالمی ایران

 از گذار و متصلب ساختارگرایی رئالیسم،» ،و دبیر اجرایی همایش استادیار دانشگاه تهرانژاد، دکتر محمد سلطانی ن

 «آمیز منازعه هایجبرگرایی

 دبیر اجرایی همایش تشکرو  تقدیر

 

  

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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The Third International Conference on Peace and Conflict Resolution 

University of Tehran 18-20 October 2021 

 

Topical Sessions 

P
er

si
a

n
 

Session 1: 

Theoretical and 

Conceptual 

Foundations of 

Peace and 

Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. 

Mohammadreza 

Saeedabadi 

11-12:30 

 Peace as the Foundation of Ethical Policy/ Dr. Hossein Mesbahian, 
University of Tehran 

 Peace in the Light of Dominance of Knowledge over Power in the 
Noopolitics Arguments/ Dr. Marjan Badiee, University of Tehran 

 The Role of Ontological Insecurity in Reproducing International 
Conflicts/ Sam Mohammadpour, Researcher, University of Tehran 

 Global Ethics, Cultural Relativity and Coexistence of Religions/ Dr. 
Abbas Oskoueian, Payam-e-Noor University 

 State’s Right to Prosecution in the Hobbesian Philosophy: A Strategic 
Theory in Impermanency of Conflict/ Shayan Akbari, Researcher, 
University of Tehran 

E
n

g
li

sh
 

Session2: 

Philosophy, 

Religion, Ethics 

and Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. Harry 

Huebner 

12:40–14:10 

 Conflict Resolution Not by Passion but by wisdom: An Analytical Study 
of Conflict Resolution in the Light of Quranic Injunctions/ Dr. Ayesha 
Jadoon, National University of Modern Languages, Islamabad, Pakistan 

 Peace, Hospitality, and the Other: Theological and Philosophical 
Considerations/ Dr. Harry Huebner, Canadian Mennonite University, 
Canada 

 An Analytical Study of Quranic Principles of Conflict Resolution among 
Different Groups/ Dr. Oumar Saleem, Ghulam Ishaq Khan Institute of 
Engineering Sciences and Technology, Topi, Pakistan 

 Concepts of Morality, Spirituality and Ethics in Matters of Security/ Dr. 
Guzal Sadieva, Public Administration Academy under the President of the 
Republic of Uzbekistan 

 Abrahamic Alternatives for Conflict Resolution and Peace Activism/ Dr. 
Sadna Zeb, Women University Swabi, Pakistan 

P
er

si
a

n
 

Session 3: 

Religions and 

Peace 

Chair: Dr. 

Ghorban Elmi 

14:20-15:50 

 Contradiction between the Shiite Teachings and Violent Readings of 
Islam/ Dr. Mehdi Ahmadian, The Supreme University of National Defence, 
Tehran 

 Phenomenological Approach in Religions and Its Role in Pease Creation 
and Maintenance/ Dr. Ghorban Elmi, University of Tehran 

 Imam Musa Sadr and Social Theology; From the Necessity of Citizenship 
to the Theology of Coexistence/ Dr. Ahmad Biglari, University of Arak 

 Study and Analysis of Quranic Examples of Peace Realization/ Ayoub 
Shafeipour, Researcher 

 Anthropological Foundations of Peace in the Sabianism Religion with 
Emphasis on Their Sacred Sources/ Dr. Aziz Savari, Researcher, Shahid 
Chamran University of Ahvaz 

Opening Session 

Monday, October 18, 2021 

9:00-11:00 (Tehran Time) 
Quran Recitation and the National Anthem 9:00-9:10 

Welcome Speech by Dr. Mohammad Samiee, Dean of the Faculty of World Studies 9:10-9:20 

Opening Speech: “How and to What Extent Peace can be Defended?” by Dr. Reza 

Davari Ardekani, Philosopher and the Head of the Academy of Sciences of the 

Islamic Republic of Iran 

9:20-9:40 

Opening Speech: “Taming Violence by Self Restraint: The Case of Postwar Japan” by 

Dr. Takao Takahara, Director of the International Peace Research Institute, Meiji 

Gacuin University, Japan 

9:40-10:00 

“Justice, The Elimination of Domination and Theoretical and Practical Decolonization: 

The Eradication of Large and Small Conflicts” by Dr. Saeedreza Ameli, The Secretary 

of the Supreme Council of Cultural Revolution 

10:00-10:20 

“The Right to Peace: From Concept to Practice” by Dr. Nasrin Mosaffa, Professor at 

University of Tehran 
10:20-10:40 

“Peace and Social Health” by Dr. Younes Noorbakhsh Dean of the Alborz Campus of 

the University of Tehran and The Head of the UNESCO Chair on Social Health and 

Development 

10:40-11:00 

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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Session 4: 

Theoretical and 

Conceptual 

Advancements in 

Peace and 

Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. 

Hamed 

Kazemzadeh 

16:00-17:30 

 Researching Peace and Conflict Resolution in the Age of Literature 

Reviews, or: A Call for Methodological Orthodoxy in the Name of our 

Future/ Dr. Ane M. Kirkegaard, Malmo University, Sweden 

 In Absentia Lucis Tenebrae Vincunt, The Main Conspiracy Theories 

Widespread in Italy/ Dr. Franco Iacch, Researcher, Italy 

 Conflict Studies and Pluralism: A Theoretical-Practical Approach to 

Conflict Resolution/ Dr. Hamed Kazemzadeh, University of Ottawa, Canada 

 World Peace: An Approach to the Concept of Living Together/ Dr. Xavier 

Pfokrehe Mao, North-Eastern Hill University, India 

 Dialogue: A Courage Factor that Brings Peace/ Andrei Mihai Vlad, 

University of Bucharest, Romania 

P
er

si
a

n
 

Session 5: 

Peace in Muslim 

Societies and the 

Strategy of 

Tolerance 

Chair: Dr. 

Loghman 

Sotoudeh  

17:40-19:10 

 Which Understanding of Religion Serves Peace?/ Seddiq Qotbi, Researcher 

and Theologian  

 The Potentials for Tolerance in Quran/ Jalil Bahraminia, Researcher 

 Moderation and Tolerance in Light of the Tradition and the Prophet’s 

Way of Conduct/ Sheykh Sadoldin Sediqi, Instructor of Advanced Courses 

on Religion 

 Management of Cultural Diversity and Civil Peace/ Dr. Salaholdin Khadiv, 

Researcher 

 Tolerance: In Search of a Schema for Civil Life/ Dr. Loghman Sotoudeh, 

Member of the Central Council of the Community for Call and Reform  

 

Tuesday, October 19, 2021 

Topical Sessions 

P
er

si
a

n
 

 

 

Session 6: Social 

Psychology of 

Peace and 

Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. Ali 

Ashraf Nazari 

8:00-9:30 

 The Psychological Core of Power-Seeking and the Perception of Political 

Intolerance Feeling; Pathology of the Peace-Building Processes/ Dr. Ali 

Ashraf Nazari, University of Tehran 

 The Quintuple of Conflict/ Dr. Mohsen Khalili, Ferdowsi University of 

Mashhad 

 Sociological Analysis of Peacebuilding Capabilities of Trans-Religious 

and Intra-Religious Treaties; From "Abraham's Trans-Religious Pact" 

of Israel an Arabs to the "Mohammad's Interfaith Pact" of Muslims/ Dr. 

Seyyed Mahmood Nejati Hosseini (Khorasani), Anthropology Society of Iran 

 Evaluating the Effectiveness of Self-Awareness in the Process of 

Achieving the Inner Peace/ Dr. Sahar Zabihidan, University of Shiraz 

 The Role of Symbolic Capital in Conflicts Resolution in Local 

Communities; The Case of Quick Village-Sarpol-e Zahab/ Minoo Salimi, 

Researcher 

E
n

g
li

sh
 

Session 7: Global 

and 

International 

Perspectives of 

Peace and 

Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. 

Mohammadreza 

Saeedabadi 

9:40-11:25 

 The Impact of Globalization on Peace: A Philosophical Analysis/ Megha 

Kapoor, University of Delhi, India 

 From Responsibility to Protect to Responsibility While Protecting/ Dr. 

Ali Ilkhanipour, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran 

 Sanction Policy in the Transformation of Modern International 

Relations: The Example of Iran/ Sarvarbek Fayzullaev, Researcher, 

Academy of Public Administration Under the President of the Republic of 

Uzbekistan 

 Does Recycling Weapons into Art Promote Peace? Analysis of 

Mozambique’s Transforming Arms into Plowshares/Transformação de 

Armas em Enxadas (TAE) Project/ Dr. Amy Schwartzott, North Carolina A 

& T State University, USA 

 China’s Strategies and Patterns in Conflict Resolution in the Middle 

East/ Dr. Enayatollah Yazdani, Sun Yat-sen University, Zhuhai, China 

 Peace and ASEAN Activities in Combating Human Trafficking in 

Southeast Asia/ Ahmad Ramezani, Researcher, University of Tehran 

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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Session 8: Peace 

and Conflict 

Resolution in the 

International 

System 

 

Chair: Dr. 

Hassan 

Ahmadian 

11:35-13:05 

 Security Council’s Responsibility for Environmental Implications of 

Sanctions in the Framework of International Peace and Security/ Dr. Ali 

Saberpour, Researcher 

 The Role of Arbitration in International Peace/ Dr. Behnam Habibi 

Dargah, Islamic Azad University, Karaj  

 The Role of War and Peace in the North-South Relations/ Mohammad 

Mirabdoli, Researcher, University of Tehran 

 The Dual Role of Religion in International Relations/ Shoeib Emami, 

Researcher, University of Isfahan 

 The Capacities of the Citizenship Diplomacy in Peacebuilding; The Case 

of the Cold War/ Mojtaba Roostaei, Researcher, University of Isfahan 

E
n

g
li

sh
 

Session 9: 

Conflict 

Resolution in the 

India 

Subcontinent 

Chair: Dr. 

Maziar 

Mozaffari Falarti 

13:15-14:30 

 Gandhi’s Idea of ‘Micro-Level’ Peace Building: Experiences from 

Contemporary South Asia/ Dr. Mulamparamil Hussain Ilias, Mahatma 

Gandhi University, India 

 The Attitude of Afghanistan to the International Core Instruments of 

Human Rights Protection/ Dr. Klaudia Cenda-Miedzińska, Pedagogical 

University, Cracow, Poland 

 External Actors’ Role in Trauma and Healing: The Case of India-

Pakistan/ Saadet Gülden Ayman, Istanbul University, Turkey 

 Comparative Analysis of the Non-Aligned Movement (NAM) and its 

Political Role in Iran and India’s Foreign Policies in Seeking Regional 

and International Peace and Security/ Farzan Safari Sabet, Researcher, 

University of Tehran 

P
er

si
a

n
 

Session 10: Peace 

and Conflict 

Resolution in 

International 

Law and 

International 

Relations; Case 

Studies 

Chair: Dr. 

Mohammad 

Samiee 

14:40-15:55 

 Analysis of the Relation between Peace and Development in the EU 

Peacebuilding Approach/ Dr. Ali Sabbaghian, University of Tehran 

 Theory of Democratic Peace and the Japan-South Korea Conflicts/ Dr. 

Ali Golmohammadi, University of Tehran 

 Analysis of Iran-Turkey Crisis Management Policy in the Syrian Proxy 

War from International Law Perspective/ Rouhollah Ghandehari, 

Researcher, University of Tehran 

 Why the Bitter Experience of the first World War Didn’t Help Iran in 

the Second World War?/ Mohammad Karimi, Researcher, University of 

Tehran 

E
n

g
li

sh
 

Session 11:  The 

West's China 

Cold War 

Agenda 

Chair: Dr. Jan 

Oberg 

16:05-17:20 

 Cross-Cultural Differences between China and the West: 

Misunderstandings or Deliberations Threatening Peace?/ Gordon 

Dumoulin, Consultant Chinese Society, Culture and Business, Transnational 

Foundation for Peace & Future Research Associate Based in Beijing, China  

 My Xinjiang Experience: Why I Don't Trust the Western Media/ Thore 

Vestby, Former Mayor and Member of the Norwegian Parliament, Former 

Vice-President of Mayors for Peace, Transnational Foundation for Peace & 

Future Research Board Member, Norway 

 Promoting Peaceful Coexistence through Reconciliation of Conflicting 

Cultural Values? / Dr. Peter Peverelli, Vrije University, Amsterdam, The 

Netherlands 

 The West's China Cold War Agenda and the Media Manipulation 

Methods/ Dr. Jan Oberg, Director of the Transnational Foundation for Peace 

& Future Research, Sweden 

P
er

si
a

n
 

Session 12: 

Prospects for 

Peace and 

National 

Reconciliation in 

Afghanistan 

Chair: Dr. 

Elaheh Koulaei 

17:30-19:00 

 Afghanistan and Its Lessons for Peace Studies/ Dr. Faramarz Tamanna, 

The Former Head of the Center for Strategic Studies-Afghanistan’s Ministry 

of Foreign Affairs 

 Continuation of the Conflict in Afghanistan; Causes and Conditions/ Dr. 

Tayyebeh Vaezi, University of Tehran 

 Peace and the Sustainable Security; The Missing Link for the 

Afghanistan Women/ Fatemeh Ashrafi, Head of the Council for Protection 

of Women and Children Refugees 

 War and Peace in Afghanistan and Russia's Policy Towards It/ Dr. 

Khodayar Barari Reykandeh, University of Tehran 

 An Unfinished Plan; The Obstacles and Hinders of National 

Reconciliation in Afghanistan/ Dr. Mojtaba Maghsoodi, Head of the Iranian 

Peace Scientific Society  

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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Wednesday, October, 20, 2021 

Topical Sessions 

E
n
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Session 13: Conflict 

Generating 

Mindsets 

Chair: Dr. Zeinab 

Ghasemi Tari 

8:00-9:30 

 Islamophobia in India: Causes and Consequences/ Mariya Shaikh, 

University of Mumbai, India 

 The Role of the United States in Increasing Tensions between 

Venezuela and Colombia/ Dr. Elaheh Nourigholamizadeh, University of 

Tehran 

 Imaginative Geographies and Blaming the Victim: US Media 

Justification of Israeli-Palestinian Conflict of 2021/ Dr. Zeinab Ghasemi 

Tari, University of Tehran 

 Francophonie Peacekeeping and Conflict Resolution Operations; Myth 

or Reality?/ Dr. Hadi Dowlatabadi, University of Tehran 

 Discursive Construction of Peace: Critical Discourse Analysis of 

Netanyahu’s Discourse on Peace and Power/ Dr. Elham Kadkhodaee, 

University of Tehran 

P
er

si
a

n
 

Session 14: 

Education of Peace 

and Conflict 

Resolution 

Chair: Dr. Hossein 

Mirzaie 

9:40-10:55 

 The Capacity of the University in Transforming the Geopolitics of 

Conflict to the Geopolitics of Peace; With an Emphasis on the Regional 

Convergence between Iran and the Four Countries of Tajikistan, 

Afghanistan, Iraq and Syria/ Dr. Farhad Daneshnia, Razi University of 

Kermanshah 

 Representation of Peace and War in the Media/ Dr. Hossein Mirzaei, 

Allameh Tabatabaie University 

 Human Rights Education as a Step towards Institutionalizing 

Sustainable Peace in Afghanistan/ Dr. Morteza Moheghi, Researcher, 

Gharjistan University, Afghanistan 

 The Role of Education in Creation of Peace/ Mandana Kamali 

Sarvestani, Researcher 

E
n

g
li

sh
 

Session 15: Peace 

and Conflict 

Resolution in West 

Asia and Africa: 

Hard and Soft 

Mechanisms 

Chair: Dr. 

Amirbahram 

Arabahmadi 

11:05-12:35 

 Peacebuilding from Below: A Futurological or Contemporaneous 

Strategy for Addressing Endemic Conflicts in Africa?/ Dr. David 

Andrew Omona, Uganda Christian University, Uganda 

 Palestinian –Israeli Conflict Resolution within the Context of 

Sustaining Peace: A Myth or Reality? / Dr. Louna Farhat, The Islamic 

University of Beirut, Lebanon 

 The Future of Peace in the Middle East; Russia’s Approach to Israeli-

Palestinian Conflict/ Aref Bijan, St. Petersburg State University, Russia 

 Yemen Crisis: Role of Regional Players/ Rohit Kumar Sharma, 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 

 Conflict Resolution Policy of South Africa in the Africa Continent/ Dr. 

Amirbahram Arabahmadi, University of Tehran 

P
er

si
a

n
 

Session 16: Health, 

Covid-19 and Peace 

Chair: Dr. Hadi 

Dolatatabadi 

12:45-14:00 

 Protection of the Right to Health, a Prerequisite for Coexistence and 

Peace; Foundations of Legal Obligation of States to Provide Covid-19 

Vaccine/ Dr. Mehdi Khaghani Esfahani, The Organization for Research in 

Human Sciences and Their Development, Tehran 

 Health Tourism; a Vision for the Equation of Peace in the Middle 

East/ Dr. Hadi Sadeghi Avval, University of Shiraz 

 The Role and Status of International Organizations in Combating the 

Corona Virus as a Threat to International Peace and Security/ Dr. 

Elahe Marandi, Alzahra University, Tehran 

 Covid-19's Neo-realist Role in the Structure of the International 

System; Challenges, Opportunities and Solutions/ Sara Maleki, 

Researcher, Guilan University 

https://us02web.zoom.us/j/84869856541
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Session 17: Peace 

and Conflict 

Resolution: 

Discussions on Iran 

Chair: Dr. Zohreh 

Nosrat Kharazmi 

14:10-15:40 

 Peace as a Complex and Substantial Value throughout Iran’s History/ 

Siavosh Bigonah, Malmö University, Sweden 

 Understanding Ayatollah Khamenei’s Vision for Iran’s Resistance 

Economy/ Khadim Hussain, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 

India 

 India-Iran Relations: Challenges and Prospects/ Esha Sharma, Rastriya 

Raksha University, Gujarat, India 

 Quest for Hegemony: Can Iran and Saudi Arabia Reconcile their 

Differences for the Larger Good?/ Azhar Amim, Jawaharlal Nehru 

University, New Delhi, India 

 The Perception of the Self and Enemy at Transnational Battles in West 

Asia: The Perspective of Mudafe’in Haram’s Wives on a Sustainable 

Peace/ Dr. Zohreh Nosrat Kharazmi, University of Tehran 

 

Closing Session 

15:50-16:50 

The Role of Art in Creation of the Culture of Peace in Society/ Dr. Hojatollah Ayoubi, Secretary General 

of the UNESCO National Committee 

Positive Peace in the Islamic Republic of Iran’s Foreign Policy Discourses/ Dr. Seyyed Jalal Dehghani 

Firoozabadi, Professor at University of Allameh Tabatabaiee 

Realism, Inflexible Structuralism and Transition from Conflictaul Determinisms/ Dr. Mohammad 

Soltaninejad, Assistant Professor at the University of Tehran 

Acknowledgment and Closing Remarks by ICPCR Executive Secretary 
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