
الف در غریبی صهیونیست  ها 
در پایان دولت روحانی

رضا سراج توئیت کرد: پایان دولت روحانی و دس��ت برتر مقاومت در منطقه، 
رژیم صهیونیستی و امریکا را در بد ترین موقعیت خود طی هشت سال گذشته 
قرار داده اس��ت. از این رو پروپاگاندای »پاسخ جمعی« به ایران صرفاً یک الف 
در غریبی با هدف عملیات روانی- ادراکی استراتژیک برای نشاندن دولت جدید 

ایران در پای میز مذاکره است!

بحران جدید در امریکا
امیرعل��ی ابوالفتح توئی��ت کرد: »در کش��وری با نظام س��رمایه داری 
همانن��د امریکا، دول��ت نمی تواند مالکی��ن را وادار کند ک��ه از اخراج 
مس��تأجران چشم پوش��ی کنند. با این حال، بی خانمانی صد ها هزار 
مستأجر آس��یب دیده از بیکاری های کرونایی، معضالت فراوانی را به 
همراه می آورد که عواق��ب آن، گریبانگیر میلیون  ه��ا امریکایی دیگر 

نیز می شود.« 
اخبار حاکی از آن است که معضل ناتوانی پرداخت اجاره  ها برای بسیاری 
که مشاغل خود را در دوران کرونا از دست داده اند تازه  ترین بحران در 

امریکاست.

گول ویترین را نخورید
مجتبی همتی فر توئیت کرد: برخی بنا به جایگاه یا شغل در جلسات 
زیادی ش��رکت می کنند و اطالعات شان زیاد است و حتی خوب بیان 
می کنند؛ اما لزوماً آدم های عمیقی نیس��تند. »ویترین « خوبی دارند 
که نشانه ای از کیفیت جنس نیست. وای از اینکه فروشنده هم باورش 
بش��ود که جنس بنجلش کیفی��ت دارد! وای از مش��تری ای که گول 

ویترین را بخورد.

  صادق شاهوارپور:
اولوی��ت دولت س��یزدهم در کن��ار تقویت 
ارزش پول ملی، بازگردان��دن  عزت ملی به 
ایرانیان اس��ت. باید اعتماد به نفس مردمی 
ک��ه روزگاری خ��ود را بهترین مل��ت دنیا 

می دانستند بازگردانده شود.
  مرتضی باباخانی:

 جناب آقای  خادم جمهور سالم! حساب تان 
با گذش��ته ف��رق خواهد داش��ت! از همین 
س��اعت و دقیقه  مطالب��ه وعده های تان را 
آغاز می کنیم. بدانید تا وقتی هس��تید که 
از  گفتمان امروزت��ان فاصله نگیرید؛ چراکه 
مالک هر روزمان  ش��خصیت شماس��ت و 
نه شخص جناب تان. ان ش��اءاهلل روزبه روز 

مقرب تر باشید.

 عبداهلل گنجی:
 با شروع به کار  رئیس��ی اگر ازم بپرسند سه 
اولویت اصلی و آنی دولت چیست؟ خواهم 
گفت: ۱( کنترل و تثبیت قیمت  ها به روش 
غیرقهری، ۲( مواجهه هدفمند با کرونا و ۳( 
تلف نکردن حتی یک روز برای رفع تحریم با 

توجه به سه اصل حکمت، عزت و مصلحت.
  علیرضا زاکانی:

تأکی��د رهبر انق��الب بر س��رعت عمل در 
تش��کیل کابینه جدید، یعن��ی نباید یک 
لحظه را هم از دس��ت داد؛ کار زیاد اس��ت 
و فرصت کم. جب��ران غفلت  ها و خطاهای 
دولت گذشته، به ویژه احیای رابطه دولت 
با مردم، نیازمند عزم ملی، اولویت گذاری، 
برنامه محوری و بهره مندی از شایس��تگان 

است. بحمداهلل عزم رئیس جمهور محترم 
جدی است.

  مصطفی نصر:
اولین کاری که بایدن بعد از روی کار آمدن 
برای ملت خودش انجام داد تکمیل سریع 
واکسیناسیون بود. امیدوارم رئیس جمهور 
رئیس��ی در زمین��ه واکسیناس��یون هم از 
ایش��ان الگوبرداری کرده و ش��بیه ایش��ان 
واکسیناس��یون را در اس��رع وقت تکمیل 

بفرمایند.
  سیداحسان خاندوزی:

یک اولویت در آغاز به کار دولت س��یزدهم، 
مدل رفتاری منجر ب��ه بازگرداندن اعتماد 
ملت به دولت است. الگوی همکاری نخبگان 
و سازوکار نظارت همگان و کنترل تعارض 

منافع مدیران، در عبور از این گردنه سخت 
به دولت کمک خواهد کرد.

  مسعود براتی:
مذاکره ب��رای رفع تحریم تجربه  شکس��ت 
خورده هشت س��ال روحانی اس��ت. برای 
رفع تحریم واقعی و پایدار باید خنثی سازی 
تحری��م هم در سیاس��ت داخل��ی و هم در 

سیاست خارجی اولویت باشد.
  احسان تقدسی:

آقای رئیسی باید انقالبی در حوزه آموزش 
 و پرورش ایجاد کند تا استعداد نسل های 
آینده ما مثل اس��تعداد نصس��ل های قبل 
هدر ن��رود. ای��ن انقالب هم فق��ط با وزیر 
جوان انقالبی میسر اس��ت و نه با امتحان 

پس داده های حامی وضع موجود.
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کار زیاد و فرصت کم
اولویت های دولت سیزدهم از نگاه کاربران شبکه های اجتماعی

همزمان ب�ا آغاز ب�ه کار دولت س�یزدهم با ریاس�ت س�یدابراهیم رئیس�ی کاربران 
مختل�ف ش�بکه های اجتماع�ی در توئیت  های�ی ضم�ن اب�راز خوش�حالی از اتمام 
دوره دول�ت قبل، از دول�ت جدید اس�تقبال ک�رده و از اولویت های دولت نوش�تند. 
برخی کارب�ران رس�یدگی ب�ه مس�ائل معیش�تی را از اولویت های دولت دانس�تند 

و برخ�ی دیگ�ر واکسیناس�یون عموم�ی در براب�ر کرون�ا و جلوگیری از ش�یوع آن 
را از مهم  تری�ن مس�ائل پی�ش  روی دولت برش�مردند. همچنی�ن برخ�ی از آنها نیز 
برنامه ریزی برای مس�ائل بلند مدت را کار اساسی دولت برش�مردند و از لزوم دقت بر 
آنها گفتند. در ادامه بخش  های�ی از واکنش های کاربران در این خصوص آمده اس�ت.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

چه کسی باید رئیس سازمان امور مالیاتی باشد؟
وحید عزیزی در رشته توئیتی نوش��ت: قاعدتاً تا االن گزینه نهایی وزارت اقتصاد، مشخص 

شده، لذا مطالبه رو شروع می کنم:
گزینه محترم تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی

با سالم
خواهش��مندم با هماهنگی رئیس جمهور محترم در انتخاب رئیس س��ازمان امور مالیاتی، 

ویژگی های زیر را در نظر داشته باشید:
۱- در مدیریت، قوی تر و قاطع تر نسبت به حضرت عالی باشد؛ فارغ از مدت زمان مدیریت.

۲-  به هیچ وجه از بین مدیران فعلی سازمان نباشد.
۳- چشم انداز اجرایی روشن نهایتاً دوساله برای تحول کامل نظام مالیاتی داشته باشد.

4- با توجه به اینکه عمده زمانش صرف امور تحولی می شود، قائم مقام اجرایی خود را جهت 
تفویض امور روزمره معرفی نماید.

5- حداقل در طول ۱۰ سال اخیر، سابقه فعالیت های سفته بازانه و محتکرانه قانونی در حوزه 
کاال و دارایی نداشته باشد.

6- اگر فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی داشته، عالوه بر عدم سوءسابقه مالیاتی، تالشی 
برای افزایش معافیت برای کسب وکار و حوزه فعالیتش نداشته باشد.

7- س��ابقه پیگیری و اثرگذاری در حوزه مالیات یا حوزه های مش��ابه را در سال های اخیر 
داشته باشد.

8- در طول خدمت خود، حقوق نجومی قانونی دریافت ننموده باشد.
9- در صورت وجوب، خمس و زکات خود را پرداخت نموده باشد.

۱۰- برای تک تک اعضای خانواده اش پرونده مالیاتی مس��تقل تش��کیل داده و اظهارنامه 
تسلیم نماید.

۱۱- »شخصاً« شناخت نسبی از فضای رسانه ای و توان اقناع مردمی داشته باشد...
البته اینها ویژگی  هایی اس��ت که قبل از ورود به بررسی برنامه پیشنهادی باید احراز شود و 
واضح است که افراد به طور »نس��بی « در آنها ترجیح دارند و مقایسه می شوند اما شخصاً در 
حالی که مالیات را فوری  ترین مسئله اساسی دولت آینده می دانم و به نظرم رئیس سازمان 
امور مالیاتی نقش��ی پررنگ تر از بسیاری از وزرا در س��ال های ابتدایی خواهد داشت اما اگر 
ویژگی های سالمت، نزدیک بودن سطح زندگی به متوسط جامعه و قاطعیت را نداشته باشد، 
نمی تواند نظام مالیاتی عادالنه، از بین برنده کسری بودجه و مقوم فعالیت های مولد را ایجاد 
کند. اگر این ویژگی  ها را دارا بود، با احتمال زیادی می توان درباره جزئیات و روند رسیدن به 
چنین نظام مالیاتی به اشتراک نظر با کارشناسان این حوزه با درجه باالیی رسید. ان شاءاهلل

باورهای غلط درباره واکسن زدن
کانال تلگرامی »زومیت« نوشت: متأسفانه روز به  روز شاهد شایعات عجیب و باورهای غلط 
مردم در رابطه با ویروس کرونا و واکسیناسیون به خصوص در شبکه های اجتماعی هستیم. 

مواردی مثل:
- بعد از واکسن زدن، دیگه کرونا نمی گیریم.

- فرد بیمار یا ضعیف نباید واکسن بزنه.
- فرد سالم یا کسی که قباًل کرونا گرفته، نیاز به واکسن نداره.

- بعد از واکسن زدن، دیگه الزم نیست ماسک بزنیم.
- برای جلوگیری از عوارض واکسن باید قبلش قرص ضدالتهاب و ضد درد بخوریم.

- واکسن کرونا عوارض جانبی خطرناکی داره.
- واکسن کرونا باعث ناباروری میشه.

- توی واکسن  ریزتراشه  گذاشتن تا مردم رو ردیابی کنن.
- واکسنای کرونا خیلی سریع ساخته شدند، پس حتماً مؤثر نیستن.

شما چه شایعات دیگه ای راجع به واکسیناسیون و ویروس کرونا شنیدید؟!

توطئه جدید محور عبری- عربی و غربی علیه ایران
حسین دلیریان در واکنش به خبر توقف چهار 
کشتی در سواحل امارات نوشت: با اطمینان 
میگم ک��ه جمه��وری اس��المی ای��ران در 
ماجرا هایی که در دریای عمان برای کشتی  ها 
رخ داده، هیچ نقشی نداش��ته است... به نظر 
می رسد محور عبری- عربی و غربی در حال 
اجرای یک توطئه جدید علیه ایران هستند تا 
روی کار آمدن دولت جدید در ایران را تحت 
تأثیر قرار دهند! یکی دیگر از فعاالن توئیتر با نام »جعفری« نیز در توئیتی نوشت: هر چه فکر می کنم، 
حمله با این ابعاد به یک نفتکش بسیار مشکوک است؛ هرچند مشغول به کار بودن این تانکر کمی 
از س��ؤاالت را پاس��خ می دهد اما وقوع این حادثه در میان��ه تهدیدات پفکی امری��کا، انگلیس و 
صهیونیست های پاپتی و اش��غالگر کمی مشکوک اس��ت... فکر می کنم این خرابکاری کار خود 
صهیونیست  ها و امریکایی  ها باشد؛ البته این فقط یک حدس و گمان اس��ت و اصل مسئله را در 

ساعت های آینده متوجه خواهید شد...

یک چنین خدایی است باباجان!
آیت اهلل حق شناس)ره(:

همین طور که امروز داش��تم مقام توبه را نگاه می کردم، دیدم 
که در شرایط آن نوشته اند که یکی اخالص سریره است، یعنی 
نیت و حواسم جز پروردگار جایی نباشد، یکی دیگر هم معرفت 
مس��ئول اس��ت، یعنی ببینم که پروردگار چقدر با من مهربان 

است، من چه پروردگاری دارم؟!
توبه نصوح یعنی پروردگارا ! من بالقطع و الیقین از این معصیت 
صرف نظر کردم، قطعاً دیگر برنمی گردم! خب! یک چنین کسی 
را نداریم، باالخره انس��ان در معرض حوادث اس��ت، یک مرتبه 
باز ممکن است که مرتکب ش��ود؛ ولی حضرت فرمودند: مانع 
ندارد؛ اول باید قاطعانه تصمیم بگیرد، تصمیم قاطع که گرفت، 
خطاب می رس��د:  ای ملکین فراموش کنید، ملکین را إنس��اء 
می فرماید، یعنی معصیت شما را از یاد ملکین می برد، به اعضا 
و جوارح هم خطاب تکوینی می شود که در قیامت حق ندارید 

شهادت بدهید.
خب! چون که: »و إن ِمن شئ إال یسبح بحمده و لکن ال تفقهون 
تس��بیحهم؛ همه چیز، حتی در و دیوار هم حی��ات دارند«: ما 

سمیعیم و بصیریم و هشیم/ با شما نامحرمان ما خامشیم
آن وقت به بقعه های زمین خطاب می رس��د که باید از شهادت 
دادن علیه این آدم خودداری کنید. یک چنین خدایی اس��ت 

باباجان من !
منبع: کانال تلگرامی »تذکره االولیاء « به اس��تناد کتاب مواعظ 
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   آیينه نفس

آدرسغلطیکهروحانیبهمردمدادوهمچنانمیدهد

علیرضا گرائ��ی در توئیتی نوش��ت:  افتضاحات دولت 
روحانی فقط اقتصاد و فرهنگ و امنیت نبود؛ المپیک 
را مالحظه کنید، حاصل دسترنج وزارت ورزش آقای 

روحانی است...

علیرضا تقوی نیا در کانال تلگرامی خود نوشت: 
حسن روحانی در روز پایانی حضورش به عنوان 
رئیس دولت در مصاحبه اش گفت: »توقعاتی 
داریم که با مذاکرات ما نمی خواند و اگر قصد 
رفع همه تحریم  ها را داریم باید اختیاراتی به 
ما بدهند تا در همه زمینه  ها مذاکره کنیم . « 
در خصوص س��خنان وی چند نکته الزم به 

ذکر است:
۱- همین فرد بعد از توافق هسته ای به صراحت 
اعالم کرد با این توافق همه تحریم  ها بالمره 
لغو خواهد شد و نه تعلیق. در حالی که اکنون 
می گوید اگر قصد رفع همه تحریم  ها را داریم 

باید در همه زمینه  ها مذاکره کنیم.
۲- سخنان اخیر وی به وضوح نشان می دهد 
از سیاست خارجی سراپا غلطش درس عبرت 
نگرفته یا حداقل نمی خواهد خود را شکست 

خورده و ناکام تلقی کند.
اش��تباه اس��تراتژیک وی این بود که قبل از 
تصدی سمت ریاست جمهوری، صریحاً بر 
کوتاه آمدن از حق چرخش سانتریفیوژ ها برای 
چرخش زندگی مردم تأکید کرد. س��خنان 
وی معنای��ش این بود ک��ه از حقی که طبق 
معاهده NPT به ما داده شده است صرف نظر 
می کنیم تا تحریم  ها لغو شود. همین گرای 
غلط باعث شکل گیری برهانی قاطع در ذهن 
طرف غربی ش��د دال بر این ک��ه جمهوری 
اسالمی تحت فش��ار حاضر به عقب نشینی 
از حقوق خ��ود اس��ت؛ پس اه��رم تحریم 
کارآمد ترین ابزار ب��رای گرفتن مؤلفه های 
قدرت ایران است. سؤال مهم منتقدان این 
بود، هنگامی که مقام��ات امریکایی به این 
تحلیل رسیدند که ایران تحت فشار تحریم 
حاضر به عقب نشینی از حقوق مصرح خود 

اس��ت پس چرا باید تحریم  ها را لغو کنند؟ 
همی��ن موضع گیری غلط حس��ن روحانی 
مبنای سیاستگذاری ایاالت متحده در قبال 
جمهوری اس��المی ش��د که ظریف آن را به 

اعتیاد آنها به تحریم تشبیه کرد.
۳- طبق معاهده NPT کشور ها حق  دارند به 
میزان دلخواهشان غنی سازی اورانیوم داشته 
باشند به شرطی که به سمت سالح اتمی نروند 

و شش ماه قبل از تزریق هگزافلوراید اورانیوم 
به س��انتریفیوژ ها آژانس هس��ته ای را باخبر 
سازند. ایران در طول دوران فعالیت هسته ای 
خود، تمام مقررات NPT را رعایت کرد اما به 
جای این که تعهداتش باع��ث برخورداری از 
مزایای این معاهده شود، موجبات فشار بیشتر 

قدرت های غربی بدان را فراهم آورد.
نکته مهم این بود که دولت حس��ن روحانی 
تحت فش��ار پذیرفت ک��ه فرات��ر از معاهده 
فوق الذکر نیز حاضر است رفتار  کند و در برجام 
تعهداتی را پذیرفت که ایران را عمالً در دنیا به 

یک استثنا تبدیل می کرد.

یعنی مذاکره کنندگان منتخب وی پذیرفتند 
که ایران یک کش��ور استثنا باشد و تعهدات 
بی س��ابقه ای را نی��ز به طرف غرب��ی دادند. 
تعهداتی که مشابه آن در دنیا وجود نداشت 
)مثاًل داشتن فقط 6 هزار سانتریفیوژ ir۱ و 
یا منحصر شدن غنی سازی به 5/۳ درصد.( 
آن هم در قبال امتیازاتی که حق مسلم ایران 
بود و ایشان با فشارهای غیرقانونی خود آن را 

سلب کرده بودند )برای نمونه فروش نفت(.
فقر دانش سیاس��ی در تی��م مذاکره کننده 
هسته ای روحانی تا آنجا بود که نمی دانستند 
پارادایم حاکم بر سیاست بین الملل واقع گرایانه 
اس��ت و در این پارادای��م قدرت های هژمون 
به دنبال بازی با حاصل جمع صفر هستند و 
خیال گرفتن نتیجه برد- برد در گفت وگو با 

آنها شوخی ای تلخ بیش نخواهد بود.
4- حرف خطرناکی که روحان��ی بیان کرد، 
منوط ساختن لغو تحریم  ها به مذاکرات جامع با 
امریکا بود. معنای مذاکرات جامع نیز مشخص 
است؛ امتیاز دادن در خصوص قدرت پهپادی، 

فضایی، موشکی و منطقه ای. پرسش نگارنده 
این است که کدام کشور در خصوص حق دفاع 
و نوع تسلیحاتش حاضر به مذاکره بوده؟ جز 
ابرقدرت  هایی مثل ش��وروی و امریکا که آن 
هم در پیمان هایی مثل س��الت حاضر شدند 
به صورتی متوازن و متناسب تسلیحات شان 
را کاهش دهند. آیا امریکا حاضر خواهد شد 
در مذاکراتش با ایران نه حتی یک کلمه از حق 
تس��لیحاتی اش کوتاه بیاید بلکه راجع به آن 
صرفاً گفت وگو کند؟ مسلماً پاسخ منفی است؛ 
پس چرا جمهوری اسالمی باید حاضر به کوتاه 
آمدن شود و دس��ت خود را از عناصر قدرت 
سخت کوتاه کند؟ افتادن در دام مذاکره برای 
لغو تحریم، چاهی بی انتهاست که درآمدن از 

آن ممکن نخواهد بود.
5- لکن راه چاره چیس��ت؟ ممکن اس��ت 
پرسیده شود اگر مذاکره راه حل لغو تحریم 
نیست پس چگونه باید شر حصر اقتصادی 
را کم کرد؟ جواب این اس��ت که تحریم  ها 
تا وقتی که طرف مقابل احس��اس کند که 
کارایی الزم را برایش دربر دارد برداش��ته 
نخواهد شد. فش��ارهای اقتصادی زمانی به 
پایان می رس��د که امریکایی  ها این باور را 
بپذیرند که این ش��یوه دیگر تأمین کننده 
منافع ش��ان نیس��ت و نمی تواند رفتارهای 

ایران را تغییر دهد.
و در آخر این که جواد ظریف در جمله زیبایی 
بیان می کند: »امریکایی  ها می گویند آن چیزی 
که مال ماست، خب مال ماست اما آن چیزی 
که مال شماست قابل مذاکره است.« انگاره 
فوق باید در قبال ایران از ذهن یانکی  ها زدوده 
ش��ود تا تحریم  ها را لغو کنند واال فشارهای 

اقتصادی روز به روز تشدید خواهد شد.

عرفان مجیب توئیت کرد: یه سندرم »را«ی 
بیقرار به جون زبان فارس��ی افت��اده که در 
صحبت های اینفلوئنس��ر  ها و گزارشگرای 
تلویزی��ون متجلی می ش��ه. مثال نس��خه  
گزارش��گری: کش��تی قابل قبول��ی »رو « 
می گیره. مثال نس��خه  اینفلوئنسری: این 
محصول تخفی��ف خوب��ی »رو « داره. فکر 
می کنم نتیجه  تالش بی��ش  از اندازه برای 
کتابی ح��رف زدن��ه. مث��ل بچه  هایی که 
می خوان رس��می حرف بزن��ن به »خون« 

میگن »خان«.

سندرم
 »را«ی بی قرار

 نتایج المپیک
 آخرین دسترنج دولت دوازدهم!

شهیدی بود که هیچ کس منتظرش نبود جز خدا
رضا یوسفی در رش��ته توئیتی نوشت: 
احتماالً تصویر این شهید بزرگوار را در 
فضای مج��ازی زیاد دیده باش��یم؛ اما 
شهیدی بود که هیچ کس منتظرش نبود 
جز خدا! شهید س��یف اهلل شیعه زاده از 
شهدای بهزیستی استان مازندران که با 
ی��ک زیر پیراه��ن راهی جبهه ش��د و 
هیچ ک��س در جبه��ه نفهمی��د که او 
خانواده ای ندارد.  کم سخن می گفت و با 
سن کم س��خت  ترین کار جبهه یعنی 
»بیسیم چی« بودن را قبول کرده بود. سرانجام توسط منافقین اسیر شد؛ برگه و کدهای عملیات را 
قبل از اسارت خورد و منافقین پس از به شهادت رساندن وی ، برای به دست آوردن رمز و کد های 
بیسیم سینه و شکمش را شکافتند ولی چیزی نصیب آنها نشد... یادمان باشد روی سفره چه کسانی 

نشسته ایم و این نظام اسالمی امانت شهدای مظلوم است!

بالی مدیران غیرشفاف
داود مدرسیان در کانال تلگرامی خود نوشت: مشکل کشور صرفاً قدرت 
اجرایی از جنس پیمانکاری نیست! الحمدهلل تا دل تان بخواهد مدیر 

اجرایی و مدیر پروژه ریخته است! 
مشکل کش��ور مدیرانی هس��تند که به عدالت اعتقاد عمیق ندارند، 
طهارت مالی ندارند، اهل بده و بستان و روابط ناسالمند، شفافیتی در 
کارشان نیست و اعتقادی به ش��فافیت ندارند و طرح و برنامه ای برای 
حل مشکالت ندارند بلکه هنرشان خرج کردن پول های کالن و ساختن 
پروژه های بدون پیوست های فرهنگی و دینی و زیست محیطی است 

و...! کاش دولت جدید این نکته را توجه ویژه ای داشته باشد.

چرا و چگونه نوآوری  ها را به قتل برسانیم؟

مصطفی صفدری در صفحه اینستاگرام خود نوشت: »ویلیام لی« در سال ۱58۳ تحصیالتش را در 
دانشگاه کمبریج به اتمام رساند و تصمیم داشت کشیش شود. در همان زمان »ملکه الیزابت اول« 
دستور داده بود که همه رعیت باید کاله بافتنی بر سر بگذارند. لی در یادداشت هایش می نویسد: 
»در آن زمان دست بافندگان تنها ابزار برای انجام این کار بود. او از دیدن اینکه مادر و خواهرهایش 
مجبور بودند در هوای گرگ ومیش غروب به بافندگی بپردازند، احساس خوبی نداشت«. او به این 
فکر می کرد که چرا این کار باید توسط انسان  ها انجام شود و چرا از یک ماشین برای این کار استفاده 
نشود؟ ویلیام لی سرانجام در سال ۱589 ماشینی معروف به »دار بافندگی « ساخت. او با هزار ذوق 
و شوق به دیدار ملکه در لندن رفت تا او را از اختراعش و سودمندی آن مطلع سازد و از او درخواست 
پروانه اختراع نماید ولی واکنش ملکه به نتیجه تالش های او بسیار مأیوس کننده و خردکننده بود. 
او عالوه بر رد درخواس��ت ویلیام لی برای پروانه اختراع، به او گفت: »تو خیلی بلندپرواز هستی و 
نمی دانی این اختراع تو چه بالیی بر سر رعایای فقیر و محروم می آورد که از راه بافندگی با دست 
ارتزاق می کنند«. ویلیام لی برای اخذ پروانه ابتدا به فرانسه سفر کرد و سپس مجدداً به انگلستان 
و نزد »جیمز اول« برگشت. اما این کار ها بی نتیجه بود.الیزابت اول و جیمز اول هر دو نگران بودند 
که مکانیزه شدن تولید منسوجات آرامش جامعه را برهم بزند و باعث بیکاری مردم شود و درنهایت 
بی ثباتی و تهدید تاج وتخت و حکومت را به دنبال داشته باشد. دار بافندگی اختراعی بود که افزایش 
چشمگیر تولید را به دنبال داشت ولی در هر صورت یک »تخریب خالق « به شمار می رفت. نگرانی و 
ترس از تخریب خالق و عواقب آن علت اصلی عدم شکل گیری هرگونه رشد پایدار در زندگی جوامع 
از »عصر نوسنگی« تا »انقالب صنعتی « است.نکته اساس��ی اینجاست که نوآوری  ها به طور عام و 
نوآوری های فناورانه به طور خاص جوامع بشری را ثروتمند می کند ولی مستلزم جایگزینی تفکرات 
و شیوه های کهنه با نو هستند. همین موضوع باعث از بین رفتن و نابودی امتیازات و انحصارهای 
اقتصادی و قدرت سیاسی برخی افراد و گروه های خاص می شود. باید به یاد داشته باشیم که، جوامع 
خواهان رشد و توسعه اقتصادی از طریق نوآوری  ها و ابداعات باید تحمل ورود افراد جدید با ایده های 
نو و متفاوت نظیر »ویلیام لی« را داشته باش��ند. تخریب خالقی که توسط ویلیام لی رخ داده بود 

معیشت تعداد زیادی از بافندگان سنتی را به خطر می انداخت. اما این تمام ماجرا نبود.


