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مجری طرح :دفتر داًشىذُ علَم اداری ٍ التصبدی
عنوان طرح:

پخش ٍ ًمذ فیلن داًىرن

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتبة ٍ وتببخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر 

هحرٍهیت زدایی

ٌردشٍری علوی فرٌٍّی 

فَق برًبهِ 

اهداف طرح :
اوراى فیلن  Dunkirkاثر وریشتَفر ًَالى
آشٌبیی داًشجَیبى بب تَلیذات رٍز سیٌوبی ّبلیٍَد ٍ بررسی سیٌوبی حوبسی غرة
خالصه طرح :
در جًٌ جْبًی دٍم ٍ در سبَ  1۴40هیالدیٌ ،رٍّی از سرببزاى هتفمیي از وشَرّبی بلژیه ،بریتبًیب ٍ فراًشِ در هحبصرُ ارتش آلوبى
لرار هیٌیرًذ ٍ حذٍد یه ّفتِ در بٌذر داًىرن وشَر فراًشِ ٌیر هی افتٌذ .اهب سراًجبم بب ووه ًیرٍّابی پشاتیببًی از ایاي هخوصاِ
ًجبت پیذا هی وٌٌذ ٍ ...
ًَالى برای ًوبیشی لذرتوٌذ ٍ هبّراًِ از یه فبجعِ ،از صحٌِ ّبی رایج جٌٍی دٍری هی وٌذ ٍ فیلوی هی سبزد وِ داستبًی برای ٌفتي
داردٍ .ی ًبوبهی بسري پر ّسیٌِ یب ّوبى پیرٍزی بی صرفِ بریتبًیب در  1۴40را بب ًوبیشی ٍحشت آفریي ٍ شاَوِ وٌٌاذُ باِ رٍی پاردُ
آٍردُ است .اٍ بیٌٌذُ را بِ لحظبت تخلیِ ًببشبهبى ًیرٍّبی بریتبًیب از شاوبَ فراًشاِ پاز از ًبارد فبجعاِ آهیاس “/Dunkirkداًىارن”
هیبرد .تخلیِ بب ووه لبیك ّبی وَچه غیر ًظبهی اًجبم شذ وِ اهرٍزُ بِ ًبٌٍبى وَچه افشبًِای هعرٍف ّشاتٌذ .بخشای از فایلن باِ
فبجعِ ٍ بخشی دیٍر بِ حوبسِ فشردُ جٌٍی هیپردازد ٍ ولیت آى بب دٍراى برٌسیت (خارٍ بریتبًیاب از اتحبدیاِ ارٍپاب در سابَ )201۲
بشیبر هٌبسبت دارد .از ایي رٍ دفتر علَم اداری ٍ التصبدی بب ّوىبری اًجوي اسالهی داًشجَیبى ًَاًذیش در ًظر دارد بب اوراى ایي فایلن
بِ رشذ اطالعبت تبریخی ٍ سیٌوبیی داًشجَیبى ووه وٌذ ٍ زهیٌِ همبیشِ سیٌوبی جًٌ ایراى ٍ غرة را فاراّن آٍرد .باب رایسًای ّابی
صَرت ٌرفتِ ،آلبی هذاح حشیٌی (وبرشٌبس ٍ هٌتمذ سیٌوب) بِ عٌَاى سخٌراى ٍ هٌتمذ در ایي جلشِ حضَر خَاٌّذ داشت.
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آهفی تئبتر داًشىذُ حمَق ٍ علَم سیبسی

