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Time

10:00 - 11:15

11:30 - 12:45

13:45 - 15:00

15:15 - 16:30

16:45 - 18:00

A Conversation with 
Kamran Matin by 
Anahita Hosseini

The Social Movements Panel

A Conversation with 
Asef Bayat by 
Nayereh Tohidi

Women’s Studies Panel

Cultural Studies Panel

-

“Scholars and Artists at Risk” 
Panel

-

“Iran’s Middle Class Poor” 
Panel  [in Persian]

Screening of the documentary 
film “Read Me; 

The Unheard Narratives”

-

Human Rights Panel

-

“The Nature of Hate” Panel

International Human 
Rights Law Panel

Hall 1 Hall 2 Hall 3



Friday 26 August 2022

Hall 1

A Conversation with Kamran Matin by Anahita Hosseini

Kamran Matin - Associate Professor in International Relations

10:00 - 11:15

The Social Movements Panel Moderator: Touraj Atabaki
11:30 - 12:45

Hall 1

Iran’s Three Types of Social Movements Since 
The Revolution of 1979

Farhad Khosrokhavar - Sociologist, Author

Theorizing Protest Cycles In Iran: A Causal Loop Model

Maral Karimi - Ph.D. in Social Justice Education



Human Rights Panel Moderator: Bahar Saba
11:30 - 12:45

Hall 2

Overcoming the archival secrecy? 
the OFF-SITE research project experience

Natalia Pashkeeva - Post-doctoral Research Fellow

Memorializing The 1988 Massacre

Fatma Bulaz - Alumna of Middle East studies

The Islamic Republic and the discursive construction of 
the political other in education and popular culture

Anahita Hosseini
Researcher and lecturer in Middle Eastern Studies and International Relations



“Scholars and Artists at Risk” Panel Moderator: Roja Fazaeli
11:30 - 12:45

Hall 3

SAR's Network and the State of Academic Freedom

Joel Hanisek - Policy and Programme Manager, Scholars at Risk Europe

Challenges to defending the freedom of artistic expression

Andra Matei - Lawyer, Founding Director of Avant-Garde Lawyers

Academic Freedom and Opportunities for Afghan Scholars

Aziz Mohibbi -  The former Chancellor of Bamiyan University in Afghanistan 
and a SAR scholar hosted jointly by Trinity College Dublin and Maynooth University

Hall 1

A Conversation with Asef Bayat by Nayereh Tohidi
Assef Bayat - Professor of Sociology and Global and 
                       Transnational Studies

13:45 - 15:00



Women’s Studies Panel Moderator: Zeynab Peyghambarzadeh
15:15 - 1630

Hall 1

Women’s perceptions of overall health and unsafety in urban spaces: 
A qualitative and case study based analysis of Tehran’s urban areas

Zohreh Rajabi - MS of Public Health

Iran's Women Enduring "Coercive Control" During COVID-19

Hamideh Saberi
Ph.D. candidate in Global History of Empires at Università di Torino

“Quiet Encroachment” Of Vendor Women On Subway In Tehran
Fatemeh Sadeghi
Political science and gender studies researcher

“The Nature of Hate” Panel Moderator: Roja Fazaeli
15:15 - 1630

Hall 2

Preaching Hate: An analysis of gendered hate speech 
in Jomeh sermons in Iran
Roja Fazaeli
Ph.D. in Human Rights Law, Professor in Islamic Civilisation(s)



Understanding authority through Max Weber 
and today’s implication of charisma
Soraya Afzali
Ph.D. candidate within Department of Near and Middle Eastern Studies- TCD

The Crime of Historical Denialism

Elif Yilmazlar - Ph.D. candidate at Erasmus School of Law

“Iran’s Middle Class Poor” Panel [in Persian] Moderator: Iman Ganji
15:15 - 1630

Hall 3

Discussing the Notion of "Middle Class Poor"
Assef Bayat - Professor of Sociology and Global and 
                         Transnational Studies

The Middle Class of Iran and its Poor
Mohammad Reza Nikfar
Philosopher, Professor of Political Philosophy



Slums and the “Invisible” Populations of Neoliberalism
Iman Ganji
Ph.D. in philosophy of art and performance art studies

An introduction to "In the Middle, on the Edge"

Nazli Kamvari - Researcher and Author

Cultural Studies Panel Moderator: Amin Ghodratzadeh
16:45 - 18:00

Hall 1

A Typology of Transgressive Thought in Iran

Arash Ghajarjazi - Ph.D. in Philosophy and Cultural Studies

Heroic and everyday life in Savooshoon

Nader Nasiri - Master of Cultural Studies



International Human Rights Law Panel Moderator: Senada Aliu
16:45 - 18:00

Hall 2

Erga Omnes Obligations in International Human Rights Law 
and Unwillingness of the I.R. of Iran to Obey
Mahmoud Masaeli
Professor of Human Rights, Global Ethics and Development

The Continued Persecution of the Bahá’í Community in Iran Why the 
Bahá’ís are Excluded from Freedom of Religion and the Current Escalation

Karlijn van der Voort
International criminal justice & human rights lawyer

Taking Steps Towards Seeking the Truth

Homayoun Alizadeh - Ph.D. in Political Science

Hall 3

Screening of the documentary film 
“Read Me; The Unheard Narratives”16:45 - 18:00
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٢٦ و ٢٧ اوت ٢٠٢٢ الهه، هلند

دومین کنفرانس بین المللی ایران پژوهی معاصر



سالن ۳سالن ۲سالن ۱زمان

گفتگو با ماشاءهللا آجودانی و ٠٩:٠٠ تا ١٠:٠٠
--بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»

-پنل سالمت و محیط زیستپنل جنبش زنان١٠:١٥ تا ١١:٣٠

پنل تاریخ هنرپنل مطالعات فرودستانپنل جنبش های اجتماعی١١:٤٥ تا ١٣:٠٠

گفتگو با تورج اتابکی و ١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»

پنل نظام آموزشی 
-و کتاب های درسی

پنل افکارسنجی ایرانیانپنل آموزش در کردستانپنل دانش و قدرت١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥

پنل روشنفکری در ایران معاصرپنل روابط بین المللپنل ایران آکادمیا١٧:٠٠ تا ١٨:١٥

میزگرد شورای دبیران ١٨:١٥ تا ١٩:٠٠
--ژورنال آزادی اندیشه



شنبه ۲۷ اوت ٢٠٢٢

٠٩:٠٠ تا ١٠:٠٠
سالن ۱

گفتگو با ماشاءهللا آجودانی و بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»
ماشاءهللا آجودانی - پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن

١٠:١٥ تا ١١:٣٠
سالن ۱

پنل جنبش زنان

گردش قرن و سیر تحوالت در تالش های مربوط به زنان و جنسیت در ایران در سده گذشته

نیره توحیدی - استاد مطالعات جنسیت و زنان

یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان

منصوره شجاعی - نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان



١٠:١٥ تا ١١:٣٠
سالن ٢

گرداننده: سعید پیوندیپنل سالمت و محیط زیست

دگرگونی حق و تکلیف فردی و تناسب آن با حق اجتماعی در ساحت سالمت

ایرج سبحانی - پزشک و پژوهشگر

بیانمندی جدید جنبش اجتماعی و جنبش اکولوژیک در ایران: 
به سوی عمومی سازی و در دستور کار قرار گرفتن فاجعه اکولوژیکی دریاچه ارومیه

درنا جوان - پژوهشگر دکترای علوم سیاسی

١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ١

گرداننده: مارال کریمیپنل جنبش های اجتماعی

روشنفکران و جنبش های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم

فرهاد خسرو خاور - جامعه شناس، نویسنده



روشنفکران و جنبش های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم

سعید پیوندی - استاد جامعه شناسی و روش شناسی

قرن چهاردهم خورشیدی و چالش های روشنفکران مسلمان

محسن متقی - جامعه شناس، نویسنده

١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ٢

گرداننده: کاظم علمداریپنل مطالعات فرودستان

ریزش طبقه متوسط و تهی دستان نوظهور شهری (مطالعه موردی: تهران)

هادی میری آشتیانی - کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی

پیشروی آرام دستفروشان زن در مترو تهران
شیما تدریسی - کارشناس ارشد مطالعات اجتماعی



١١:٤٥ تا ١٣:٠٠
سالن ٣

گرداننده: منصوره شجاعیپنل تاریخ هنر

«هنر ملی» در هنرهای تجسمی ایران مدرن و دگردیسی های آن

خیزران اسماعیل زاده - دکترای پژوهش هنر

بررسی جایگاه صدای زنان در عرصه موسیقی ایران از دیرباز تا امروز

شکیبا رحمانی - کارشناس ارشد تاریخ هنر

١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
سالن ۱

گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»
تورج اتابکی - استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی

١٤:٠٠ تا ١٥:١٥
سالن ٢

گرداننده: سعید پیوندیپنل نظام آموزشی و کتاب های درسی



تاریخ و بررسی آموزش و پرورش در صد سال گذشته در ایران

هایده روش - کارشناس ارشد برنامه ریزی اجتماعی و آموزش و پرورش

فرآیند اسالمی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن

سوسن ربیعی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

تعریف شاخص هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب های درسی

وفا مهرآیین - پژوهشگر علوم شناختی و دانش آموخته فلسفه

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ١

پنل دانش و قدرت

انبوهی مشکل ها، لختی اندیشه و شر ابتذال

محمدرضا نیکفر - فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی



علوم انسانی و اجتماعی در برخورد با قدرت: دانش به انقیاد  درآمده و مبارزه برای رهایی اش

ایمان گنجی - دانش آموخته دکترای فلسفه هنر و مطالعات هنر اجرایی

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ٢

گرداننده: کامران متینپنل آموزش در کردستان

آموزش و سیاست رهایی بخش: تحول امر آموزشی در کردستان ایران و سوریه

سردار سعدی - دکترای انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی

تجربه تعلیم و تربیت در کردستان

کاوه قریشی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

١٥:٣٠ تا ١٦:٤٥
سالن ٣

پنل افکارسنجی ایرانیان

شناخت تحوالت ایران از رهگذر نظرات ایرانیان
عمار ملکی - استاد علوم سیاسی



١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ١

گرداننده:  علیرضا کاظمیپنل ایران آکادمیا

فشرده ای از تجربه ده ساله ایران آکادمیا

علیرضا کاظمی - کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه

چالش های نشر علمی فارسی و اقدامات ما
سجاد سپهری - پژوهشگر جامعه شناسی

پروژه بین المللی کتاب اقتصاد

عاصفه بهزادی - پژوهشگر مطالعات اجتماعی

پیدایش در بحران، نقد روانشناسی

امانوئل شکریان - دانش آموخته روانشناسی، پژوهشگر و مترجم



١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ٢

گرداننده: علی بنو عزیزیپنل روابط بین الملل

تحلیل تاریخی سیاست خارجی ایران و رهیافت های اصلی آن در طول قرن ١٤ خورشیدی

جلیل روشندل - استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل

استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن

کاظم علمداری - جامعه شناس، نویسنده

١٧:٠٠ تا ١٨:١٥
سالن ٣

گرداننده: محمدرضا نیکفرپنل روشنفکری در ایران معاصر

پروژه ی تاسیس در فکِر متجدد : بازاندیشِی استقباِل روشنفکری معاصر ایران 
از گفتار در روِش دکارت (گوبینو، افضل الملک کرمانی و محمدعلی فروغی)

نوید گرگین - دکترای فلسفه ی معاصر و پژوهشگر پسادکتری 

مصطفی رحیمی – تامالتی درباره ی یک سنت فکری

یاشار تاج محمدی - کارشناس ارشد تاریخ 



١٨:١٥  تا ١٩:٠٠
سالن ١

گرداننده: علی بنوعزیزیمیزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه

علی بنوعزیزی

نیره توحیدی

سعید پیوندی

محمدرضا نیکفر

روجا فضائلی
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