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رویارویی نابرابر تولیدکنندگان با قاچاقچیان پوشاک

کاله خود را قاضی کنیم

قافیه را باختهایم

عکس :آیدا فریدی

صنعت نساجی و پوشاک عامل توسعه اقتصادی در کشورهایی
چون هند ،ویتنام ،بنگالدش و پاکس�تان بوده اس�ت .اهمیت این
صنع�ت به حدی اس�ت که کش�وری مانند چین از س�ال  ۱۹۹۱تا
 ۲۰۰۸بیش از  ۴۰۰میلیارد دالر س�رمای ه خارجی جذبش�ده را به
ای�ن صنعت اختصاص داد .همچنین این صنعت بیش از  ۴۰درصد
اش�تغال صنعتی و صادرات پاکستان و  ۴۸درصد صادرات تایوان
و ح�دود  ۱۸درصد کل صادرات ترکیه که حدود  ۲۸میلیارد دالر
میشود را تصاحب کرده است.
آنگونه که آمارها نشان میدهد ،در حالحاضر
بازار جهانی خردهفروش��ی لباس ،س��االنه ارزشی
حدود  ۳۴تریلیون دالر دارد .از سویی دیگر ساالنه
مقادیر بس��یار زیادی پوشاک ازسوی کمپانیهای

خارجی در کشورهای مختلف دنیا تولید میشود
که براساس تخمینها ،تولید حدود  ۱۰۷میلیارد
تک��ه لباس و فروش آن در بازار را رقم زده اس��ت.
براساس آمارهای منتشرشده ،هماکنون  ۱۰کشور

بر بازار خردهفروش��ی پوش��اک در دنیا س��یطره
دارند که س��هم غالب آن به چین و پس از آن به
کشورهای ایاالت متحده امریکا ،هند ،ژاپن ،آلمان،
بریتانیا ،روسیه ،فرانسه ،ایتالیا و برزیل میرسد.

بیتوجهی به بازار  ۱۲میلیارد دالری
در ایران صنعت نس��اجی و پوش��اک باوجود قدمت
بسیار زیاد و اشتغالزایی گسترده ،نتوانسته نقشآفرینی
زیادی در عرصه اقتصاد داشته باشد .طبق آمار موجود،
حدود  ۵هزار بنگاه صنعتی در زنجیره ارزش نس��اجی
و پوش��اک در کشور فعال هس��تند که  ۶.۷درصد کل
واحده��ای صنعتی کش��ور ۳ ،درصد س��رمایهگذاری
صنعتی و  ۷درصد اشتغال صنعتی را به خود اختصاص
دادهاند .از سویی دیگر میزان سرمایهگذاری ارزی برای
ایجاد یک شغل در صنعت نساجی در مقایسه با بعضی

غفلت از بازار همسایهها
نکت��ه قابلتوج��ه آنکه ع�لاوه بر چال��ش در تامین
نیازهای داخلی ،در بازارهای صادراتی نیز نقش فعالی
نداری��م؛ بهگونهای که ای��ران در س��ال  ۹۹تنها ۱۱۳
میلیون دالر صادرات پوشاک داشته ،این در حالیاست
که مجموع جمعیت کشورهای همسایه ایران تقریبا به
 ۵۰۰میلیون نفر میرسد .همچنین باتوجه به اسالمی
بودن اغلب این کش��ورها ،پوش��اک ایرانی میتوانست
بهراحت��ی به بازار این کش��ورها راه پی��دا کند و تبدیل
به یکی از صنایع ارزآور کش��ور ش��ود تا حتی دولت هم
در ش��رایطی که نیاز به ارز حاصل از ص��ادرات دارد ،با
مشکالت کمتری در تامین درآمد ارزی مواجه شود.

از صنایع همچون خودروس��ازی ،بس��یار پایین است؛
بهگونهای که متوس��ط هزینه موردنیاز بهمنظور ایجاد
اش��تغال برای یک نفر در صنعت نس��اجی حدود ۱۲۵
میلیون تومان ،معادل  ۲۵درصد متوسط هزینه ایجاد
اش��تغال یک نفر در کل صنعت کش��ور است .این رقم
براس��اس هزینه پیشبینی شده توسط دولت در سال
 ۱۳۹۸برای ایجاد یک ش��غل که به س��رمایهای بیش
از  ۴۴۰میلیون تومان نیاز خواهد داش��ت برآورد شده
اس��ت .همچنین بنا بر آمارها ،گردش مالی ساالنه بازار

پوشاک کش��ور  ۱۲تا  ۱۵میلیارد دالر برآورد میشود.
ب��ا این ح��ال توجه خاص��ی به این صنعت نمیش��ود؛
آنهم در ش��رایطی که دولت در کس��ب درآمد بهویژه
درآمدهای ارزی مشکل دارد و از طرفی دیگر با بیکاری
عمدهای نیز مواجه اس��ت .در واقع سیاس��تهای غلط
دولتی طی سالهای گذشته ،عالوه بر نادیده انگاشتن
ظرفیتهای صنعت پوش��اک ،موجب شده این صنعت
نتواند نایی برای رقابت حتی با رقبای غیررس��می خود
داشته باشد و قافیه را به اجناس خارجی ببازد.

مواجهه نابرابر
به گ��زارش مهر ،از جمل��ه معضالت پیش روی
صنعت نس��اجی و پوشاک کش��ور که این صنعت
را در بازاره��ای داخ��ل و خارج به حاش��یه رانده،
میتوان به تامین مواد اولیه اشاره کرد .تولیدکننده
ایران��ی برای تامین مواد اولی��ه و نرخ این مواد در
داخل و خارج دچار مشکل است که همین موضوع
موجب شده نرخ پوشاک ایرانی گرانتر از پوشاک
وارداتی ،بهویژه اجن��اس قاچاق که بدون تعرفه و
بهراحتی به بازار تزریق میش��وند ،باشد .از سویی
دیگر باید به بهرهگیری از ماش��ینآالت فرس��وده،
واردات بیرویه (تا پیش از ممنوعیت) ،بهره بانکی،

کمب��ود نقدینگی ،قاچاق کاال ،فعالیت واس��طهها،
وج��ود انحصار و برخی رانته��ا بههمراه برخی از
مش��کالت بیمه و مالیات اش��اره ک��رد .همچنین
وج��ود تورم فزاینده و کاهش قدرت خرید اقش��ار
جامعه موجب کاهش س��هم پوشاک در سبد اقالم
مصرفی خانوار ایرانی ش��ده اس��ت .همین مسائل
موجب ش��ده وارد کردن پوش��اک قاچاق به بازار
 ۱۲میلی��ارد دالری ایران به یک��ی از جذابترین
راهها برای کس��ب درآمد قاچاقچیان تبدیل شود
و مواجه��ه نابرابری را می��ان تولیدکننده ایرانی با
پوشاک خارجی شکل دهد.

جوالن پوشاک بنگالدشی در بازار ایران
در ای��ن زمینه مجید نام��ی ،نایب رئیس اتحادیه
تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اک ای��ران با بیان
اینک��ه پدیده قاچ��اق در صنعت پوش��اک همواره
وجود داش��ته ،میگوید :بیش��ترین قاچاق پوشاک
از کش��ورهای چین و ترکیه به ایران انجام میشود
و بهتازگ��ی نیز بهص��ورت عمده از بنگالدش قاچاق
پوش��اک انجام میش��ود .بهگفته وی چندین سال
است که صنعت پوشاک ایران با قاچاق مواجه است
و در یک��ی دو س��ال اخیر بهدلیل ش��یوع کرونا که
منجر به عدم ارتباط بین کشورها و محدودیتهای
حملونقل ش��د و همچنین افزایش ناگهانی نرخ ارز
روند قاچاق کاهشی شده بود ،اما در حالحاضر که
راهه��ا دوباره باز و ش��رایط تبادالت تجاری عادیتر
ش��ده ،قاچاق پوشاک بیشتر خود را نشان میدهد.
در واقع قاچاق پوشاک چیزی نیست که قطع و االن
دوباره شروع شده باشد .قاچاق پوشاک همواره بوده
و هماکنون نیز انجام میش��ود .نامی تاکید میکند:
بهنظر میرس��د همه از مبارزه با قاچاق پوش��اک در
مرزها ناامید ش��دهاند یا اینک��ه نمیخواهند کاری
انج��ام دهند زیرا قاچاق از مرزها یا بهصورت قانونی
میآید یا از طریق مناطق آزاد یا از طریق گمرکات.
متاس��فانه در چن��د س��ال اخی��ر اصطالحی تحت
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منشور اخالق حرفهای روزنامهنگاری در روزنامه

کارتونروز

عنوان «قاچاق محرز» باب ش��ده؛ ب��ه این معنا که
همه میدانند این کاال قاچاق اس��ت .وی میگوید:
تولیدکننده ایرانی برای تامین مواد اولیه و نرخ این
مواد در داخل و خارج دچار مش��کل اس��ت؛ این در
حالی است که یک بخش عمده بهای تمامشده کاال
در حوزه پوشاک مربوط به مواد اولیه است و باالخره
باتوج��ه به نرخ تورم ،بهرهه��ای بانکی و هزینههای
تولی��د و فروش ،تولید باید صرفه اقتصادی داش��ته
باش��د .در حوزه پوش��اک عالوه بر مش��اهده قاچاق
مح��رز در بازاره��ای فیزیک��ی ،در فض��ای مجازی

نی��ز صفح��ات متعددی
اقدام ب��ه فروش کاالهای
خارج��ی میکنن��د؛
بهش��کلی ک��ه جری��ان
عرض��ه کاالهای خارجی
کام�لا روان اس��ت و هیچ محدودیت��ی در آن معنا
ندارد .البته س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز اعالم
کرده قاچاق پوشاک از  ۲میلیارد دالر به حدود ۶۰۰
میلیون دالر رس��یده ،اما گشت وگذار در بازار چیز
دیگری را نشان میدهد.

سخن پایانی
باوج��ود آنچه گفته ش��د نحوه مبارزه با پوش��اک
قاچاق نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت ،چراکه حتی
در زم��ان آزاد بودن واردات (پیش از س��ال ۹۰ )۹۷
درصد پوش��اک خارج��ی موجود در ب��ازار از طریق
قاچاق وارد کش��ور میشد .بحثی که وجود دارد این
اس��ت که حداقل در سطح عرضه باید فروش کاالی
قاچاق ناامن ش��ود ،نه اینک��ه بهوضوح کاالی قاچاق
را بفروش��ند .حتی مشاهده ش��ده که در اغلب موارد
پوش��اک قاچاق بهصورت عمده فروخته میش��ود.
روی کاال واضح نوش��ته شده که ساخته شده توسط

کدام کشور اس��ت اما باز وقعی نمینهند .البته برای
مقابله با قاچاق پوش��اک اقداماتی از س��وی س��تاد
مب��ارزه با قاچاق با همراهی بخش خصوصی در حال
پیگیری اس��ت .بکارگیری صندوقهای مکانیزه که
متصل به وزارت اقتصاد اس��ت و همچنین شناس��ه
کاال از جمله این اقدامات اس��ت که البته در فازهای
اولیه برای برندهای خارجی و در فازهای بعدی برای
برندهای ایرانی است .همچنین طرح ثبت موجودی
انبار ش��رکتها ،دیگر اقدام در زمینه مقابله با قاچاق
است.

نیم�ا بی�ات :بخ��ش عمده پوس��ته
ق��ارهای زمین از جنس گرانیت اس��ت
و ای��ن ماده هس��ته قارهها را تش��کیل
میدهد .آیا میدانید چه وجه مشترکی
بین پله��ای رومی ،اهرام و کلیس��اها
وجود دارد؟ صد البته گرانیت .بسیاری
از بناهای تاریخی و باستانی برای ایجاد
هس��ته قدرت در مراکز خود از گرانیت
اس��تفاده میکردند و سازههای ماندگار و مستحکم مانند معابد
معموال از گرانیت س��اخته شدهاند .نام دیگر گرانیت ،سنگ خارا
است که نوعی از سنگهای آذرین هستند.
منش��أ تشکیل س��نگهای آذرین اینگونه است که هرچه از
س��طح زمین به س��مت داخل زمین برویم ،دما افزایش مییابد؛
بهط��وری که ب��ه ازای هر ی��ک کیلومتر عمق ،دم��ا  ۳۰درجه
سانتیگراد افزایش پیدا میکند .این گرما باعث میشود سنگها
ب��ه ماگم��ا (مواد مذاب) تبدیل ش��وند .این مواد مذاب نس��بت
به س��نگهای اطراف س��بکتر هستند و به س��مت باال حرکت
میکنند و پس از س��رد ش��دن ،س��نگهای آذرین را تش��کیل
میدهند.
اگ��ر مواد مذاب در داخل زمین باق��ی بمانند و در همان جا
سرد و متبلور شوند به سنگهای آذرین درونی تبدیل میشوند
که به نسبت درش��تبلورند و کانیهای آنها بدون میکروسکوپ
قاب��ل دیدن هس��تند .اگر م��واد م��ذاب از راه شکس��تگیها و
ش��کافهای موجود در سنگ به س��طح زمین راه پیدا کند ،به
سنگهای آذرین بیرونی تبدیل میشوند و ریزبلورند .گرانیت در
زمینشناس��ی و تجارت تعاریف متفاوتی دارد .یک زمینشناس
گرانیت را جزو سنگهای آذریندانه درشت ،کوارتز و فلدسپات
که بهطور کامل از بلور تش��کیل ش��ده تعریف میکند ،در حالی
که در تجارت مربوط به س��نگها ،کلمه گرانیت برای هر سنگ
حاوی فلدس��پات با بلورهای بههم پیچیده بزرگ که با چش��م
غیرمسلح نیز دیده میشوند استفاده میشود .سنگهای گرانیت
دارای مقاومت باالیی بهویژه در برابر س��رما و یخزدگی هستند،
به همین علت است که بیشتر برای کارهای ساختمانی استفاده
میشوند؛ بنابراین از س��نگ گرانیت مشکی در فضای داخلی و
خارجی ساختمان ،سنگفرش کف ،مکانهای عمومی و پرتردد،
کابینت و روش��ویی آش��پزخانه ،انواع س��نگ مزار ،سرویسها و
حمامهای بهداشتی لوکس ،جواهرآالت و ...میتوان بهره برد.
س��نگ گرانیت انواع مختلفی دارد که بهترین آن در روستایی
خوش آب و هوا در ش��مال غربی شهرس��تان تویس��رکان قرار
دارد که کهنوش نامیده میش��ود .این روس��تا در یک بنبست
جغرافیای��ی در دامنه کوه الون��د و ارتفاعی معادل  ۲۰۲۰متر از
س��طح دریا واقع شده اس��ت .روس��تا با برخورداری از طبیعتی
جذاب و چش��منواز و محصوالت باغی باکیفیت مانند آلو ،زردآلو
و س��یب از مزیتهای خاص گردش��گری طبیعت بهره میبرد و
میتواند میزبان خوبی برای گردش��گران عالقهمند به این حوزه
باشد .در این میان وجود سنگهای معدنی از نوع گرانیت زاویه
نگاه به این روس��تای برخوردار از طبیعت زیب��ا را تغییر داده و
موجب شده این روستا ،قریب به  ۱۵سال شاهد بهرهبرداریهای
بیرویه باش��د؛ ش��رایطی که گرچه میتوانست عالوه بر مزایای
رفاهی و مالی ،اش��تغالزایی نیز برای مردم روستا بهدنبال داشته
باش��د اما اکنون اهالی روستا از وجود این معدن ابراز نارضایتی
میکنن��د و بهرهبرداری از معدن روس��تای مح��ل زندگی خود
را ،نهتنها ی��ک فرصت برای خود نمیدانند بلکه این برداش��ت
بیرویه را موجب آسیبرس��انی به باغات و درختان پرمحصول
خود ،تخریب طبیعت جذاب ،کور کردن چشمههای متعدد آب
واقع در کوه و نابودی طبیعت گردشگرپسند و جذاب صخرهای
روستا میدانند .همچنین بهعلت رویدادهای انفجاری در سطح
اولی��ه زمین و خاک در محل بهرهبرداری از معدن و اطراف آن،
شیارهای جوشش چشمههای متعدد آب در روستا رفته رفته از
بین میرود و خاک حاصلخیز این منطقه به خاک بدون خاصیت
کشاورزی تبدیل میش��ود .عمق فاجعه زمانی است که متوجه
شویم نمیتوانیم آنچه را که از دست دادهایم دوباره پس بگیریم.
در ای��ن میان معدنداران نیز ش��کوههایی را بی��ان کردهاند و
از رکود بازار ،س��ختی کار ،نبود نقدینگ��ی کافی ،قدیمی بودن
ماش��ینآالت معدنی ،گران بودن نرخ ماشینآالت ،بهروز نبودن
دس��تگاههای برش که جزو مهمترین مشکالت معدنکاران است
شکایت کردهاند.
صحبتهای کدام یک از طرفین درستتر است؟ آیا در حوزه
صنع��ت ،معدن و تجارت عش��ق هم وج��ود دارد؟ کاله خود را
قاضی کنیم.

 10س��ال از اکران «جدایی نادر از س��یمین» میگ��ذرد؛ فیلمی که نقطه
عط��ف کارگردانی اصغر فره��ادی بود و باوجود اینک��ه وی پیش از آن آثار
قابلتوجهی همچون «چهارش��نبه سوری» و «درباره الی» را نیز در کارنامه
داش��ت ،توجه جهان و البته عموم مردم کش��ور با فیلم «جدایی» و دریافت
جوایز معتبری همچون اسکار به این کارگردان جلب شد.
در این مدت اصغر فرهادی با حفظ استانداردی خاص برای فیلمسازیاش
توانست اعتبار بهدست آمده از «جدایی» را حفظ کند و بهبود بخشد.
او حت��ی پ��ا را فرات��ر از س��ینمای ایران گذاش��ت و ب��ا فیلمهایی چون
«گذش��ته» و «همه میدانند» و همکاری با عوامل فرانس��وی و اس��پانیایی
حضور در سینمای بینالمللی را نیز به کارنامه خود افزود.
شاید مهمترین نقطه قوت کار این کارگردان به اذعان کارشناسان توجه او
به فیلمنامه و در نظر گرفتن کوچکترین جزئیات در داستان فیلم است که
برای وسواسیترین تماشاچیها هم جایی را برای ایراد گرفتن باقی نمیگذارد
اما ش��اید بتوان گفت هر بیننده با دیدن فیلم «قهرمان» متوجه میشود آن
روند دهس��اله فرهادی در فیلمسازی که بهعقیده بس��یاری از فیلم «درباره
الی» شروع شده بود در قهرمان ادامه پیدا نکرده و دچار افتی محسوس شده
است.
فیلم نه در داس��تان ،بلکه در تالش برای بیان روایت خود با یک عقبگرد
شباهت زیادی به «جدایی نادر از سیمین» پیدا کرده و همان شکل روایی را
در خود دارد ،اما این بار بهجای قصه جدا شدن یک زن و شوهر و مصائب آن
که منجر به فروپاشی بنیان یک خانواده میشود ،داستان یک زندانی مالی و
تالش��ش را برای رهایی از بند که منجر به یک رسوایی بزرگ میشود ،بیان
میکند؛ اما سوال اساسی این است که آیا مخاطب امروز هم همان مخاطب
 10س��ال پیش اس��ت؟ باید گفت تجربه اجتماعی و دانش عمومی مردم در
این یک دهه متاثر از اتفاقات داخلی و خارجی دس��تخوش تغییرات شده و
یقینا رشد فراوانی یافته و نسخه  10سال پیش آقای کارگردان شاید بتواند
در عرصه بینالمللی که مش��خصا متاثر از مس��ائل سیاسی است .همچنان
کس��ب تندیس و جایزه کند اما گویا در داخل کش��ور ،دیگر همچون سابق
کارساز نیست و آنچه تاکنون نیز سبب شده قهرمان در باالی جدول فروش
باشد کنجکاوی اهل سینما برای دیدن جدیدترین اثر فرهادی است و البته
تبلی��غ و مانور آن روی جایزهای که از جش��نواره فیل��م کن دریافت کرده و
همچنین نامزدی آن برای اسکار؛ نه کیفیت محتوایی و ساختاری فیلم .پس
جای تعجب ندارد که قهرمان در کمتر از  3هفته که از اکرانش میگذرد ،به
بیان آمار در س��رازیری تعداد مخاطب و فروش قرار بگیرد ،زیرا آنچه مردم
را پس از امواج تبلیغاتی فیلم به س��ینما میکشاند و فیلم را در کورس نگاه
میدارد توانایی خود فیلم و توصیه زبانی مردم به یکدیگر است.
عامه مردم با هر س��لیقه و هر میزان دانش وقتی مخاطب فیلمی ش��وند،
پی��ام عمی��ق آن را درک میکنند و حس میکنند که چه منظوری در بیان
کارگردان و نویس��نده فیلم نهفته است و اتفاقا همین حس سبب افزایش یا
کاهش مخاطب یک اثر میشود.
عموم مخاطبان اصوال کاری به ساختار دراماتیک و تکنیکهای کارگردان
ندارند ،مردم حال خوب میخواهند و اصال برای همین به س��ینما میروند.
م��ردم وقتی بیننده فیلمی میش��وند که همه کاراکتره��ای آن از بزرگ تا
کوچک برای منافع خود یا دیگری دروغ میگویند ،حالش��ان بد میش��ود؛
فرقی ندارد که این کار چقدر هنرمندانه و تکنیکی انجام ش��ده باشد ،یقینا
عقل جمعی در نهایت آن را پس میزند.
س��وال مهم این است که چرا تم داس��تانی غالب فیلمهای فرهادی دروغ
اس��ت؟ چرا تصویری که از مردم کش��ور در قهرمان نمایش داده میش��ود
همچون آنچه در «جدایی» نمایش داده ش��د ،ملغمهای اس��ت از جمعی با
باطن فریبکار و دروغگو با ظاهری طالیی و عاشقانه.
در حقیق��ت گویی بیش��تر کاراکتره��ای فیلمهای فرهادی ،بداندیش��انی
هس��تند که در لباس��ی زربف��ت عیوب خ��ود را پنهان میکنن��د .البته این
کارگردان قبال خود نیز به این موضوع اعتراف کرده که اعتقادی به س��یاه یا
سپید مطلق در کاراکتر ندارد و همه را خاکستری در نظر میگیرد.
همانطور که پیش از این نیز اش��اره ش��د در «قهرم��ان» روند اتفاقات با
همان شکل که در «جدایی نادر از سیمین» رخ داد ،بوده و مانند «جدایی»
اینج��ا هم همه در حال فریب یکدیگرند .در تمام س��کانسها همه در حال
دروغ گفتن به یکدیگر هس��تند و گرههای متعدد داستانی همان دروغهایی
اس��ت که کاراکترها چپ و راس��ت به هم میگویند؛ گویی یک روده راست
در شکم یک نفر نیست.
از آن جالبت��ر اینکه همچون س��کانس معروف دادگاه در «جدایی نادر از
س��یمین» در «قهرمان» هم سکانسی هست که بزرگترها ،کودکان را برای
مناف��ع خود وادار به گفت��ن دروغ میکنند؛ با این تف��اوت که کودک فیلم
«قهرمان» هوشمندانه مشکل گفتاری دارد و الل است.
گویی باید شکر کنیم که باالخره یک نفر در فیلم لب به دروغ نمیگشاید
که آنهم اساسا از حرف زدن معذور است!
آی��ا این تصویر که از روابط اجتماعی و انس��انی مردم ایران در این فیلمها
نقش میبندد مطلوب است؟
در فیلمه��ای این کارگردان که دیگ��ر امروز محبوبیتش در خارج از ایران
بهمراتب بیش��تر از داخل کشور ش��ده همه شخصیتها یا دروغ میگویند یا
دروغگوین��د یا نمیتوانند دروغ نگویند یا در بهترین حالت نمیتوانند حرف
بزنن��د که در غی��ر این صورت آنها ه��م جزو همان  3دس��ته قبل خواهند
بود.
حقیقتا چه اندیش��های در پس طراحی ش��خصیتها وجود دارد؟ عجیب
نیس��ت که همه یا بد باش��ند یا بدتر؟ چگونه است که قهرمانهای تخیلی و
پوش��الی در سینمای مدرن غرب برای س��جایای اخالقی همچون شجاعت،
فداکاری و نجات مردم جان خود را به خطر میاندازند یا کش��ته میش��وند،
اما قهرمان س��مبلیک و مجازی س��ینمای این روزهای ای��ران «رحیم» ،در
هم��ان  ۲۰دقیقه ابتدایی فیل��م برای مخاطب فرو میری��زد؛ بهگونهای که
در انته��ای فیلم برای بازیابی و بهدس��ت آوردن آبروی از دس��ت رفتهاش و
فرار از رس��وایی تنها راه چاره را بازگشت به زندان میبیند؛ جایی که بالقوه
حض��ور در آن محل ،مایه رفتن آبرو اس��ت! ریش��ه این تض��اد در فیلمنامه
اس��ت یا تفکر فیلمنامهنویس؟ این قهرمان گرچه همچون بتمن و سوپرمن
تواناییهای خارقالعاده و ماورایی ندارد ،اما قادر اس��ت سختترین کار را در
س��ینمای جهان انجام دهد و اس��کار یا نخل طالی کن را برای کارگردانش
بهدست آورد!

