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 المللی صلح و حل منازعهبرنامه دومین همایش بین

 9311آذر  4و  3تهران، دانشگاه 

 

های تخصصینشست  

 هایبنیان :1نشست  تهران اهدانشگمصباحیان،  حسین دکتر/ شناسیارج ةگانسه سطوح و پایدار صلح فلسفی بنیاد 

 و صلح نظریِ و فلسفی

 منازعه

 دکتر: نشست مدیر

 سمیعی محمد

 ::::1-:::11ساعت: 

ی
رس

فا
 

 دکتر/ منازعه حل و صلح برای مستحکم مبنایی جستجوی خواهی؛فزون جایهب توازن 

 سمیعی، دانشگاه تهران محمد

 شناختیروان تحلیل: سیاسی ةمنازع و خشونت برآمدن امکان و خودشیفته شخصیت/ 

 تهران نظری، دانشگاه اشرفعلی دکتر

 ذاکری مهدخت دکتر/ سازیصلح ابزار ةمثاببه تاریخی هایبازروایت و حداکثری شناسایی، 

 خاورمیانه استراتژیک مطالعات ةپژوهشکد

 سعیدآبادی، دانشگاه مدرضا / دکتر محهنجاریتوزیعی و  های شناختی منازعه: نارضایتییشهر

های بنیان: 2نشست تهران

 نظری صلح و حل منازعه

دکتر : نشست مدیر 

 محمدرضا سعیدآبادی

 :::11-:::12ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 (یسسوئ و سوئد موردی ةمطالع) تعامل تا انفکاک از: المللیبین منازعات در طرفیبی تکامل /

 دانشگاه تهرانمحمود جوادی، 

  های رو به ظهور در روابط پذیرش اجتماعی توسط قدرت ةهمکاری؟ مطالبمنازعه یا

 شگاه تهران/ سیاوش چاوشی، دانالمللبین

 دکتر سیما بایدیا، دانشگاه سازییابی، منازعه و ایدئولوژیگفتمان حل منازعه: ظهور، زمینه /

 جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

  1311آذر  3دوشنبه 
 :::8-::::1ساعت   :افتتاحیه

:::8-:::8  قرآن و سرود ملی 

 دکتر محمد سمیعی ،خوشامدگویی و سخنرانی رئیس دانشکده مطالعات جهان :::8-:8:1

8:3:-8:1: 
 دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،سعیدرضا عاملیدکتر ؛ سخنرانی افتتاحیه

 «المللیصلح و جنگ سیستمی و ضرورت حل ساختاری منازعات بین»

8:::-8:3: 
 پژوهیفراملی مطالعات صلح وآینده ةؤسسرئیس م، دکتر جان اوبرگ، دانشگاه لوند سوئد

  «پژوهینظم جهانی در حال تغییر و نقش صلح و آینده»

1:2:-1::: 
 دانشگاه تهران ةالمللی و پژوهشگر برجستبین پناه، استادعلوی سیدکاظم دکتر

 «زیستی در جهان آیندهمنشور هفتگانه برای صلح و هم»

1:::-1:2: 
 سینای یونسکونابجهانی  ةجایز ةشینواری، برند زپتادکتر 

 «آموزش عالی و حل منازعه در جهت صلح»

1::::-1::: 
 دبیر علمی همایش دانشیار دانشگاه تهران و، اکبر علیخانیدکتر علی

 «رویکرد ایرانی اسالمیهای جنگ عادالنه؛ نقد نظریه»
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 ربیتت دانشگاه گری،کوزه سعیده دکتر/ آشوب اصل اساس بر المللیبین منازعات گیریشکل 

 مدرس
 منازعه و صلح :3نشست

 المللبین روابط در

دکتر علی  :مدیرنشست

 صباغیان

 :::12-:::13ساعت: 

ی
رس

فا
 

 هرانت دانشگاه صباغیان، علی دکتر/ سازیصلح و منازعه از پیشگیری برای اروپا ةاتحادی مدل 

 یدهکردرهاشمییم نیمیس دهیس/ ساحلی کشورهای منازعات و «آبی صلح» رویکرد ،

 مدرس تیدانشگاه ترب، یدکتر دانشجوی

 گاه نورثوسترن، اونستون، ایلینویستتر، دانش/ دکتر چارلز داگالس هاسازی در زمان جنگصلح، 

 آمریکا
سازی و : صلح:نشست 

حل منازعه: اصول و 

 هاروش

دکتر : نشست مدیر 

 مهدی آهویی

 :::13-::::1ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 سعید عبادی، دانشگاه تهران / آقایهای متفاوت حل منازعههابرماس و پوپر: روش 

 ایسترن هیل،  اویر فوکره مائو، دانشگاه نورث/ دکتر زها و ابزارهاحل منازعه و صلح جهانی: راه

 شیلونگ، هند

  ولینا / پموردی جزایر فالکلند ةاشتباه محاسباتی در صلح: مطالع در برابرهمکاری دوجانبه

 انگلیسآنیفتو، دانشگاه لنکستر، لنکستر، 

 براری خدایار دکتر/ «صلح» لوله خط طرح بر آن ثیرأت و پاکستان-روسیه روابط ةتوسع، 

 تهران دانشگاه
 اقتصاد: :نشست 

  سازیصلح و المللبین

بهاره دکتر  :نشست مدیر

   سازمند

 ::::1-::::1ساعت: 

ی
رس

فا
 

 سازمند،  بهاره دکتر/ آسیا شرقیجنوب در منازعه حل و صلح برقراری در آنآسه راه ةنقش

 تهران دانشگاه

 دکتر/ ابریشم راه چارچوب در آمیزصلح فضای ایجاد برای ایزمینه راه، و کمربند ابتکار 

 دانشگاه تهرانامیراحمدیان،  بهرام

 شهیاد احمد، دانشگاه جواهر لعل نهرو، شدن در غرب آسیا: تأثیرات آن بر فرهنگجهانی /

صلح و : 6نشست  دهلی نو، هند

منازعه: مسائل فرهنگی 

 شناختیاجتماعی و بوم

دکتر : نشست مدیر 

 زهره خوارزمی

 ::::1-:::16ساعت: 

نگ
ا

ی
س

لی
 

 دکتر آنه ماری  ندیناویاییاسکا صلح ةنظری و "هافرهنگ و هاتمدن گفتگوی" میان پلی /

 اربو کیرکگارد، دانشگاه مالمو، سوئد

 ودکک انسربازکارگیری و استفاده از معاصر در برابر امنیت کودکان: به ةمنازعات مسلحان 

 دیا سندا میدزینسکا، دانشگاه تعلیم و تربیت، کراکوف، لهستان/ دکتر کال

 ژیر احمد، تغییر پارادایم در مطالعات صلحشناختی صلح: سناریوی در حال ظهور بوم /

 دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

 نمایندة آقاجانی، میثم/ متحد ملل سازمان صلح حفظ هایعملیات در غیرنظامیان از حفاظت 

 7191 تا 7192 سال از سودان در متحد ملل سازمان صلح مأموریت در ایران. ا. ج ارتش
 منازعه و صلح: 7نشست 

 المللبین حقوق در

 دکتر: نشست مدیر

 کرمی جهانگیر

 :::16-:::17ساعت: 

ی
رس

فا
 

 مشروع دفاع بر مبنی سلیمانی قاسم شهید ترور در آمریکا ادعای حقوقی تحلیل 

 دانشگاه تهران پژوهشگر، قدمگاهی، محمدعلی/ پیشدستانه

 پژوهشگر، ، امیرحسین همتی/ ایران در ایحوضه بین آب انتقال در موجود مناقشات بررسی

  دانشگاه تهران

 آنکیتا ساکسنا، دانشگاه جواهر سازی در افغانستاندر روند صلح :132 ةاثرگذاری قطعنام /

 لعل نهرو، دهلی نو، هند
: سازمان ملل 8نشست 

اروپا:  ةمتحد و اتحادی

 صلح و حل منازعه

دکتر : نشست مدیر

 رکسانا نیکنامی

 :::17-:::18ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 های مموردی رژیم تحری ةسازی و پیشگیری از منازعه: مطالعها در صلحنقش تحریم

 فاطمه فریور، دانشگاه تهران/ یتبریتانیا قبل و بعد از برکس

 رکسانا نیکنامی، دانشگاه تهران / دکتراروپایی در حل منازعه در گرجستان ةنقش اتحادی 
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 آذر :سه شنبه 

تخصصیهای نشست  

 ربیعی دکترکامران/ مثبت صلح رهیافت: خاورمیانه منازعات حل برای مثبت هویت سیاست، 

 منازعه و : صلح1نشست  مدرس تربیت دانشگاه

 خاورمیانه در

 جواد دکتر: نشست مدیر

 شعرباف

 :::8-:::1ساعت: 

ی
رس

فا
 

 گاه دانششعرباف،  جواد دکتر/ فلسطین ةمصالح ناکارآمدی علل در صلح؛ پایانبی گفتگوهای

 تهران

 دکتر/ خاورمیانه در صلح الگوهای تحقق در اسالمی شهروند ةنظری هایچالش شناسیآسیب 

 شیراز دانشگاه اول، صادقی هادی

 واحد یدانشگاه آزاد اسالم پژوهشگر، ،یلیدلشهاب دکتر / انهیدر خاورم یگریمصائب صلح با د 

 تهران مرکز

 آلتئا ای میان رویکردهای متفاوتعربی در سوریه و اطراف آن: مقایسه ةقطر و امارات متحد /

 پریکولی، دانشگاه کاتولیک قلب مقدس، میالن، ایتالیا
صلح و منازعه : :1نشست 

شمال و  در خاورمیانه

 آفریقا

دکتر : نشست مدیر 

 ابراهیم محسنی

 :::1-::::1ساعت 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 سان اعجازی، / احدر دوران بعد از بهار عربی اسرائیل-فلسطین ةمنازع فرونشستنانداز چشم

 مدرس دانشگاه گیالن

 کاآمری ةاسرائیل در ایاالت متحد-نیست به روند صلح فلسطینیومسیحیان صه هاینگرش /

 زاهد سالم، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو، هند

 ِیدانشگاه فردوسخلیلی،  محسن دکتر/ زمستون؟ اومد سر یا نکنیم گل را آب سپهر سلطان 

 حل و صلح: 11نشست  مشهد

 نگرش یا تکنیک منازعه،

 معرفتی

 سید دکتر: نشست مدیر

 نبوی عبداالمیر

   ::::1-:::11ساعت: 

ی
رس

فا
 

 مطالعات ةپژوهشکد نبوی، سیدعبداالمیر دکتر/ روپیش هاینگرانی و داخلی منازعات ایران؛ 

 اجتماعی وزارت علوم و فرهنگی

 دکتر/ افغانستان در منازعه حل و صلح به رسیدن برای حیاتی عنصر دو تعهد؛ و بخشایش 

 تهران خوارزمی، دانشگاه خلیلی، رضا

 دهقانی، رضا دکتر/ ارامنه کشینسل موردی ةمطالع: مزمن منازعات حل هایتکنیک و هامدل 

 تهران دانشگاه

 حل منازعه شورای همکاری خلیج فارس در های خروشان: تحلیلی بر مدیریت پلی بر آب

 الدین، دانشگاه قطر/ وفا سلطانه محیخلیج فارس 2:17جریان بحران 
: صلح و منازعه 12نشست 

 در خلیج فارس و یمن

مدیر نشست: دکتر حسن 

 احمدیان

 :::11-:::12ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 دانشگاه علم و فناوری آلب  / مراد چینگُز،ایران و عربستان سعودی: نظام آنارشیک هابزی ةمنازع

 ارسالن آدنا، ترکیه

 نموردی یم ةالمللی: مطالعبرای مقابله با منازعات بین یمسئولیت حمایت، کورسوی امید /

 مجتبی حیدری، دانشگاه آلتین باش، استانبول، ترکیه

 دهلی نو، هند/ روهیت کومار شارما، دانشگاه جواهر لعل نهرو، بحران یمن: عوامل داخلی و خارجی 

 ةرک و ژاپن با تاریخی منازعه دو در صلح فرهنگ ترویج در آن نقش و جنوبی ةکر نوین سینمای 

 و سازی: صلح13نشست  تهراندانشگاه  روحانی، علی سید دکتر/ شمالی

 و ژاپن در منازعه حل

 کره ةجزیرشبه

 علی دکتر نشست مدیر

 محمدیگل

 :::12-:::13ساعت: 

ی
رس

فا
 

 دکتر  /کره ةجزیرشبه وضعیت در تغییر سنجیامکان و آمریکا رویکرد: شمالی ةکر ةمسئل

 تهران دانشگاه قهرمانی، محمدجواد

  لهاما/ نسل پنجم ژاپن برنامة موردی ةمطالع: مثبت صلح تحقق در آن نقش و یکپارچه دانش 

 تهران دانشگاه جهان مطالعات ةدانشکد عابدینی،

  تهران دانشگاه محمدی،گل علی دکتر/ ژاپن خارجی سیاست در پروریصلح 
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 هایی از روسیه و فیلیپین های مسلمان، درسبا اقلیت ةدادن به منازعمدیریت صلح و پایان

: هند، صلح و :1نشست  ار مظفری فالرتی، دانشگاه تهران/ دکتر مازیبرای چین، هند و میانمار

 منازعات

مدیر نشست: دکتر مازیار 

 فالرتیمظفری 

 :::13-::::1ساعت: 

ی
س

لی
نگ

ا
 

 آشنا مانورام، کالج سازی میان هند و پاکستاناقدامات اعتمادساز: گفتگویی برای روند صلح /

 سنت خاویر، رانچی، هند

 2:2تا  1::2آمیز میان مسلمانان و هندوها از زیستی غیرمسالمتای در مورد هممطالعه: /

 حسین ابراهیمی، دانشگاه تهران

 های متضاد و تأثیر آن بر مأموریتاهموردی دیدگ ةنقش صلح در سیاست خارجی هند: مطالع 

 ، دانشگاه تهران/ فرزان صفری ثابتحفظ صلح سازمان مللی هند

 دکتر /افغانستان در پایدار صلح و منازعه حل خوب، حکومتداری در زنان حقوقی جایگاه 

 افغانستان غرجستان دانشگاه محقی، مرتضی
 سازی،صلح: :1نشست 

 منازعه حل و مدیریت

 دکتر: نشست مدیر 

 الکتابیاشرف آویشا

  ::::1-::::1ساعت: 

ی
رس

فا
 

 الکتابی اشرف آویشا دکتر /دیدگیبزه باالی نرخ با زمانهم صلح ارتقای در زنان فعال نقش ،

 واحد تهران مرکزگاه آزاد اسالمیدانش

 مازندران دانشگاه ثانی،علیزاده دکتر محسن /هاسازمان عمر ةچرخ مبنای بر تعارض مدیریت 

 آموزشی ریزیبرنامه پژوهشگر سروستانی، کمالی ماندانا /مدرسه در میانجیگری و تعارض حل 

 فرهنگ نقش: 16نشست  طباطبائی، تهران عالمه دانشگاه میرزائی، حسین دکتر/ فرهنگی صلح و صلح فرهنگ 

 سازیصلح در مذهب و

 زهره دکتر: نشست مدیر 

 خوارزمی نصرت

 ::::1-:::16ساعت: 

ی
رس

فا
 

 نقش بر تکیه با دلفان سنتی ةجامع در اختالف حل راهکارهای شناختیمردم بررسی 

 اسالمی آزاد نوربخش، دانشگاه امین محمد سید /محلی معتمدین

 از عراقی دارانموکب دریافت موردی ةمطالع: پایدار صلح تحقق ابزار ةمثاببه موکب نهاد 

 تهران دانشگاه ، محمد امین سواری/ اربعین رویپیاده در ایرانی هایموکب کارکرد

 ادبیات : نقش17نشست   انسمن دانشگاه فدوی، صبا دکتر/ همدانی القضاتعین عرفانی هایاندیشه در دینی گراییکثرت 

 منازعه حل و صلح در

 دکتر: نشست مدیر 

 لطفیاعظم فرزانه

 :::16-:::17ساعت: 

ی
رس

فا
 

 ایتالیا کشور در مهاجر نویسندگان موردپژوهی: منازعه حل و مدیریت در ادبیات گریمیانجی /

 دانشگاه تهران االسالمی، شیخ زادمه

 هندوان پندار و کردار گفتار، در پایدار صلح و اسالمی –ایرانی فرهنگ فارسی، زبان 

 دانشگاه تهرانلطفی، اعظم فرزانه دکتر/ هندوستان

 تهران دانشگاه صالحی، علیرضا/ تربیت برای آن هایداللت و صلح ارزش به حافظ نگاه 

 

 اختتامیه

 :::17-:::18ساعت: 

 ایدکتر الهه کوالیی، استاد دانشگاه تهران و مؤسس گروه مطالعات منطقه

 «زنان و ترویج صلح»

 مطالعات صلح ایران علمی دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی و رئیس انجمن  دکتر مجتبی مقصودی،

  «صلح ةحوز در نهادمردم هایسازمان شناسیآسیب»

 استادیار دانشگاه تهران و دبیر اجرایی همایش  ،نژاددکتر محمد سلطانی

  «صلح به گذار و منازعه به شناختی رویکرد»

 ی همایشیتقدیر و تشکر دبیر اجرا
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The Second International Conference on Peace and Conflict Resolution 
University of Tehran, November 23 - 24, 2020 

 

 

 

Monday, November 23, 2020 

Opening Session; 8:00-10:00AM (Tehran Time) 

Quran Recitation and National Anthem 8:00-8:05 

Welcome Speech and Presentation by Dr. Mohammad Samiee, Dean of Faculty of 

World Studies 
8:05-8:15 

Opening Speech: Systematic War and Peace and the Necessity of Structural 

Resolution of International Conflicts by Professor Said Reza Ameli, Secretary of 

the Supreme Council of Cultural Revolution 

8:15-8:35 

Keynote Speech: The Changing World Order and the Role of Peace and Future 

Research by Dr. Jan Oberg, Director at TFF Transnational Foundation for Peace & 

Future Research, Lund University, Sweden 

8:35-8:55 

Keynote Speech: A Septuple Charter for Peace and Coexistence in the Future World 

by Professor Seyyed Kazem Alavi Panah, International Professor and Prominent 

Researcher, University of Tehran 

9:00-9:20 

Keynote Speech: Higher Education and Conflict Resolution for Peace by Professor 

Zabta Shinwari, Winner of the UNESCO Avicenna Prize, Professor Emeritus, 

Quaid-i-Azam University, Islamabad, Pakistan  

9:20-9:40 

“A Critical Review of Just War Theories; An Iranian-Islamic Approach” by Dr. Ali 

Akbar Alikhani, Associate Professor at University of Tehran and the Scientific 

Secretary of the ICPCR 

9:40-10:00 

Topical Sessions 

P
er

si
a

n
 

Session 1: The 

Philosophical and 

Theoretical Foundations 

of Peace and Conflict/ 

Chair: Dr .Mohammad 

Samiee 

10:00-11:00 

 

 The Philosophical Foundation of Durable Peace and the 

Three Layers of Recognition/ Dr. Hossein Mesbahian, 

University of Tehran, Iran 
 Balance Instead of Greed: In Search of a Solid Ground for 

Peace and Conflict Resolution/ Dr. Mohammad Samiee, 

University of Tehran, Iran 

 The Narcissist Personality and the Possibility of Occurrence 

of Violence and Political Conflict: A Psychological Analysis/ 

Dr. Ali Ashraf Nazari, University of Tehran, Iran 

 Deep Recognition and Historical Re-Narrations as a Means to 

Peacebuilding/ Dr. Mahdokht Zakeri, Center for Scientific 

Research and Middle East Strategic Studies, Tehran, Iran 

E
n

g
li

sh
 

Session2: Theoretical 

Foundations of Peace and 

Conflict Resolution, 

Chair: Dr. Mohammad 

Reza Saeidabadi 

11:00-12:00 

 Cognitive Roots of Conflict: Distributive and Normative 
Dissatisfaction/  Dr. Mohammad Reza Saeidabadi, University of 

Tehran, Iran 

 Evolution of Neutrality in Global Conflicts: From 

Detachment to Engagement (Case Studies Sweden & 

Switzerland)/ Mahmoud Javadi, University of Tehran, Iran 

 Conflict or Cooperation? Rising Powers Demand for Social 

Recognition in IR / Siavash Chavoshi, University of Tehran, Iran 
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 Discourse of Conflict Resolution: Origination, 

Contextualization, Contestation and Ideologization/ Dr. Sima 

Baidya, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 

P
er

si
a

n
 Session 3: Peace and 

Conflict Resolution in 

International Relations/ 

Chair: Dr. Ali Sabbaghian 

12:00-13:00 

 The Formation of International Conflicts Based on the 

Principle of Chaos/ Dr. Saeedeh Kouzehgari, Tarbiat Modarres 

University, Tehran, Iran 

 The European Union Model for Conflict Prevention and 

Peacebuilding/ Dr. Ali Sabbaghian, University of Tehran, Iran 

 The “Water Peace” Approach and the Conflict among 

Littoral States/ Dr. Hojjat Mianabadi, Tarbiat Modarres 

University, Tehran, Iran 

E
n

g
li

sh
 

Session 4:  

Peace Building and 

Conflict Resolution: 

Principles and Methods, 

Chair: Dr. Mehdi Ahouei 

13:00-14:00 

 Peacebuilding in Time of War/ Dr. Charles Douglas Hostetter, 

Northwestern University, Evanston, Illinois. US 

 Habermas and Popper: Different Methods for Conflict 

Resolution/ Saeed Ebadi, University of Tehran, Iran 

 Conflict Resolution and World Peace: Ways and Means/ Dr. 

Xavier pfokrehe Mao, North-Eastern Hill University, Shillong, 

India 

 Bilateral Cooperation against Peace Miscalculation: The case 

of Falkland Islands/ Polina Aniftou, University of Lancaster, 

Lancaster, UK 

P
er

si
a

n
 Session 5: International 

Economy and 

Peacebuilding/ Chair:  

Dr. Bahareh Sazmand 

14:00-15:00 

 The Expansion of Russia-Pakistan Relations and its Impact 

on the Peace Pipeline Plan/ Dr. Khodayar Barari Reikandeh, 

University of Tehran, Iran 

 The ASEAN Roadmap for Establishing Peace and Resolving 

Conflict in Southeast Asia/ Dr. Bahareh Sazmand, University of 

Tehran, Iran 

 The Road and Belt Initiative; A Ground for Creation of a 

Peaceful Atmosphere in the Framework of the Silk Road/ Dr. 

Bahram Amirahmadian, University of Tehran, Iran 

E
n

g
li

sh
 

Session 6:  

Peace and Conflict: 

Sociocultural and 

Ecological Issues, Chair: 

Dr. Zohreh Kharazmi 

15:00-16:00 

 Globalization in West Asia: Its Effects on Culture / 

Shahjad Ahamad, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 

 Bridging Dialogue among Civilizations and Cultures and 

Scandinavian Peace Theory/ Dr. Ane Marie Ørbø Kirkegaard, 

Malmo University, Sweden 

 Contemporary Armed Conflicts v. Child Safety: Recruitment 

and Use of Child Soldier/ Dr. Klaudia Cenda-Miedzińska, 

Pedagogical University, Cracow, Poland 

 An Emerging Scenario of Peace Ecology: The Paradigm Shift 

in the Peace Studies/ Zheer Ahmed, Jawaharlal Nehru 

University, New Delhi, India 

P
er

si
a

n
 Session 7: Peace and 

Conflict Resolution in 

International Law/ Chair: 

Dr. Jahangir Karami 

16:00-17:00  

 Protecting Civilians in the Peacekeeping Operations of the 

United Nations/ Meysam Aghajani, The Representative of the 

Army of the Islamic Republic of Iran in the Peacekeeping UN 

Mission in Sudan from 2017 to 2019 

 The Legal Analysis of the United States Claim in 

Assassination of Martyr Ghasem Soleimani Based on the 

Preventive Legitimate Defence / Mohammad Ali Ghadamgahi, 

University of Tehran, Iran 

 A Study on the Discrepancies over Transmission of Inter-

Basin Water in Iran/ Dr. Kiyoumars Ebrahimi, University of 

Tehran, Iran 
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Tuesday, November 24, 2020 

Topical Sessions 

P
er

si
a

n
 Session 9: Peace and 

Conflict in the Middle 

East/ Chair: Dr. Javad 

Sharbaf 

8:00-9:00 

 The Politics of Positive Identity in Resolution of Conflicts in 

the Middle East: The Positive Peace Approach/ Dr. Kamran 

Rabiee, Tarbiat Modarres University, Iran 

 The Unending Peace Talks: The Reasons of Ineffectiveness of 

the Palestine Reconciliation/ Dr. Javad Sharbaf, University of 

Tehran, Iran 

 The Pathology of the Challenges of the Theory of Islamic 

Citizenship in Materialization of the Peace Patterns in the 

Middle East/ Dr. Hadi Sadeghi Avval, University of Shiraz, Iran 

 Difficulties of Peace with Other in the Middle East/ Dr. Shahab 

Dalili, Researcher, Islamic Azad University Tehran Central 

Branch, Iran 

E
n

g
li

sh
 

Session 10:  

Peace and Conflict in the 

Middle East and North 

Africa, Chair: Dr. 

Ebrahim Mohseni 

9:00-10:00 

 Qatar and the UAE in the Syrian Context and Surroundings: 

A Comparison between Different Approaches / Altea Pericoli, 

Catholic University of the Sacred Heart, Milan, Italy 

 The Perspective of the Palestine-Israel Conflict Settlement in 

the Post-Arab Spring / Ehsan Ejazi, Lecturer at University 

of Guilan, Iran 

 Christian Zionist Attitudes towards Palestine-Israeli Peace 

Process in the United States of America / Zahid Salam, 

Jawarharlal Nehru University, New Delhi, India 

P
er

si
a

n
 

Session 11: Peace and 

conflict Resolution, 

Technique or 

Epistemological Attitude/ 

Chair: Dr. Seyyed 

Abdolamir Nabavi 

10:00-11:00 

 “Soltan-e Sepehr-e Ab Ra Gel Nakonim” or “Sarmoomad 

Zemestoon”? / Dr. Mohsen Khalili, Ferdowsi University of 

Mashhad, Iran 

 Iran: Internal Conflicts and the Forthcoming Apprehensions/ 

Dr. Seyed Abdolamir Nabavi, Institute for Social and Cultural 

Studies, Tehran, Iran 

 Forgiveness and Commitment: Two Vital Elements of 

Realization of Peace and Conflict Resolution in Afghanistan/ 

Dr. Reza Khalili, Kharazmi University, Tehran, Iran 

 Models and Techniques of Resolving Protracted Conflicts: 

The Case of the Armenians’ Genocide/ Dr. Reza Dehghani, 

University of Tehran, Iran 

E
n

g
li

sh
 

Session 12:  

Peace and Conflict 

Resolution in the Persian 

Gulf and Yemen. Chair: 

Dr. Hassan Ahmadian 

11:00-12:00 

 Bridge over Troubled Waters: Analysis of GCC’s Conflict 

Resolution Management during the 2017 Persian Gulf 

Crisis  / Wafa Sultana Mohiddin, Qatar University, Qatar 

 Iran-Saudi Arabia Struggle: Hobbesian Anarchic System / 

Murat Cingöz, Adana Alparslan Türkeş Science and 

Technology University, Adana, Turkey 

E
n

g
li

sh
 

Session 8:  

The United Nations and 

the European Union: 

Peace and Conflict 

Resolution, Chair: Dr. 

Roxana Niknami 

17:00-18:00 

 Contribution of Resolution 1325 in Peace Building Process in 

Afghanistan / Ankita Saxena, Jawaharlal Nehru University, New 

Delhi, India 

 The Role of Sanctions in Peacebuilding and Conflict 

Prevention: A Case Study of Britain's Sanctions Regime 

before and after Brexit / Fatemeh Farivar, University of Tehran, 

Iran 

 The Role of EU in Conflict Resolution in Georgia/ Dr. Roxana 

Niknami, University of Tehran, Iran 
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 Responsibility to Protect, a Faint Hope to Tackle 

International Conflicts: The Case of Yemen / Mojtaba Heidari, 

Altinbas University, Istanbul, Turkey 

 Yemen crisis: Internal and External Factors / Rohit Kumar 

Sharma, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India 
P

er
si

a
n

 

Session 13: Peacebuilding 

and Conflict Resolution 

in Japan and the Korean 

Peninsula/ Chair: Dr. Ali 

Golmohammadi 

12:00-13:00 

 

 South Korea’s New Cinema and Its Role in the Dissemination 

of the Culture of Peace in the two Historical Conflicts with 

Japan and North Korea/ Dr. Seyyed Ali Rouhani, University of 

Tehran, Iran 

 The Issue of North Korea: The US Approach and the 

Possibility of Change in the Conditions of the Korean 

Peninsula/ Dr. Mohammad Javad Ghahremani, University of 

Tehran, Iran 

 Integrated Knowledge and its Role in Realization of Positive 

Peace: The Case of Japan’s Fifth Generation Plan/ Elham 

Abedini, University of Tehran, Iran 

 Peacebuilding in Japan’s Foreign Policy/ Dr. Ali 

Golmohammadi, University of Tehran, Iran 

E
n

g
li

sh
 Session 14: India, Peace 

and Conflicts, Chair: Dr 

Maziar Mozaffari 

Falarati 

13:00-14:00 

 Managing Peace & Ending Conflict with their Muslim 

Minority Population! Lessons from Russia and the 

Philippines for China, India and Myanmar/ Dr. Maziar 

Mozaffari Falarti, University of Tehran, Iran 

 Confidence Building Measures: A Dialogue of Peace-Building 

Process between India and Pakistan /Ashna Manoram, Saint 

Xavier College, Ranchi, India 

 A Study on Non-Peaceful Coexistence between Muslims and 

Hindus in India from 2009 to 2020/ Hossein Ebrahimi, 

University of Tehran, Iran 

 Role of Peace in Indian Foreign Policy: A Case Study of 

Conflicting Perspectives and its Effect on Indian UN 

Peacekeeping Mission / Farzan Safari Sabet, University of 

Tehran, Iran 

P
er

si
a

n
 

Session 15: 

Peacebuilding, 

Management and 

Conflict Resolution/ 

Chair: Dr Avisha 

Ashrafolketabi 

14:00-15:00 

 The Legal Status of Women in Good Governance, Conflict 

Resolution and Durable Peace in Afghanistan/ Dr. Morteza 

Moheghi, Gharjistan University, Afghanistan 

 The Active Role of Women in Promotion of Peace Concurrent 

with the High Rate of Victimization/ Dr. Avisha 

Ashrafolketabi, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 Management of Conflict Based on the Organizations’ Life 

Cycle/ Dr. Mohsen Alizadeh Sani, University of Mazandaran, 

Iran 

 Resolution of Disputes and Mediation in School/ Mandana 

Kamali Sarvestani, Education Programing Researcher 

P
er

si
a

n
 Session 16: The Role of 

Culture and Religion in 

Peacebuilding/ Chair: Dr. 

Zohreh Nosrat Kharazmi 

15:00-16:00 

 The Culture of Peace and Cultural Peace/ Dr. Hoseein Mirzaei, 

Allameh Tabātabaī University, Tehran, Iran 

 An Anthropological Study of the Ways to Resolve 

Disagreements in the Traditional Society of Delfan with 

Reliance on the Role of the Trusted Local Figures/ Seyyedeh 

Somayyeh Valizadeh, Islamic Azad University, Tehran, Iran 

 The Mookeb Institution as a Means to Realization of Durable 

Peace: The Case for Iraqi’s Understanding from the Function 

of the Iranian Mookebs in the Arbaeen Pilgrimage/ 

Mohammad Amin Savari, Researcher, University of Tehran 
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Session 17: The Role of 

Literature in Peace and 

Conflict Resolution/ 

Chair: Dr. Farzaneh 

Azam Lotfi 

16:00-17:00 

 Religious Pluralism in the Mystical Thoughts of Einolghozat 

Hamedani/ Dr. Saba Fadavi, University of Semnan, Iran 

 The Mediation of Literature in Conflict Management and 

Resolution: The Case of the Immigrant Writers of Italy/ 

Mahzad Sheikholeslami, University of Tehran, Iran 

 The Persian Language, the Iranian Islamic Culture and the 

Durable Peace in Speeches, Acts and Thoughts of the Hindus 

of India/ Dr. Farzaneh Azam Lotfi, University of Tehran, Iran 

 The View of Hafez towards the Value of Peace and its 

Implications for Education/ Ali Reza Salehi, University of 

Tehran, Iran 

 

Closing Session 

17:00-18:00 
“Women and the Promotion of Peace” by Professor Elahe Koolaei, Professor at the University of 

Tehran and the Founder of the Department of Regional Studies   

“Pathology of NGOs in the Area of Peace” by Dr. Mojtaba Maghsoodi, Associate Professor of 

Islamic Azad University and the Head of the Iranian Peace Studies Scientific Association 

“A Cognitive Approach to Conflict and Transition to Peace” by Dr. Mohammad Soltaninejad, 

Assistant Professor at the University of Tehran and the Executive Secretary of ICPCR  

Acknowledgment Remarks by the Executive Secretary of ICPCR 
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