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ﻧﮕﺎه از درون

»ویزیت« ،یک مقوله فرهنگي

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ

عناصر نادر ،سالحی زیرخاکي براي تمام فصول

زاوﯾﻪ دﯾﺪ

خوابهای سایبورگها

در آیندهپژوهی اقتصاد انرژیهای پاک ،کانیهای ارزشمند نقشی حساس و ژئوپلیتیک همانند نفت دارند

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﻰ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب

ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ آراﻣﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﯽ
عناصر نادر خاکي مجموع  ۱۷عنصر شیمیایي جدول
تناوبی هستند که شــامل  ۱۵عنصر از دسته النتانیدها و
دو عنصر اســکاندیم و ایتریم ميشــوند .البته در پوسته
زمین مقدار آنها کم نیست ،ولي چون در زمین پراکندهاند
استحصال آنها پرهزینه اســت و ازاینرو به آنها عناصر
نادر گفته ميشــود .بهتازگی منازعات بین آمریکا و چین
با تعیین تعرفههای جدید به یک بازی پینگپنگ شــبیه
شده است که هر یک برای پاسخدادن به دیگری ،تعرفه
جدیــدی را بر میلیاردها دالر کاالهای ردوبدلشــده بین
یکدیگر وضع میکنند ،ولی جالب آنجاســت که آمریکا
یکی از آســیبپذیريهای امنیت ملی خــود را نیز وارد
این فهرســت کرده اســت و آن چیزی نیست جز عناصر
نادر خاکــی .کابینه ترامپ این عناصر نــادر را به همراه
کبالت در فهرســت تعرفههای متقابل قرار داده است.
ایــن عناصر به همراه کبالت و لیتیم در زمره موادي قرار
دارند که براي فناوريهاي پیشــرفته و پاک ،بهخصوص
در صنایــع دفاعی و انرژیهای تجدیدپذیــر به آنها نیاز
اســت .دلیل واردکردن این عناصر در این فهرســت زیاد
روشــن نیست ،چون از ســوی دیگر آمریکا شدیدا در این
خصوص به چین وابســته است .البته گروهی معتقدند
که کاخ سفید به درستی به وابستگی آمریکا به چین پی
برده و آسیبپذیری کشور خود را دریافته است .با وضع
تعرفههای جدید بهطورحتم تأمین این مواد برای آمریکا
محدودتر خواهد شــد و درعوض این کشور باید به فکر
تأمین این کانیها از مراکزی بهجز چین بیفتد و برای این
کار یا میبایســتی تولید داخلــی را افزایش دهد یا روی
مواد جایگزین برای این عناصر در فناوریهای پیشــرفته
ســرمایهگذاری کند و این یعني نوعي »نگاهي به درون«
که با درج در فهرست کاالهاي تعرفهاي میسر ميشود.
تواناییچیندراینبازی
در سال  ۲۰۱۱کمیسیون توسعه ملی و رفرم که بدنه
ســازمان برنامهریزی اقتصادي چین را شــکل میدهد،
تشــخیص داد که عناصر نــادر خاکــي ) (REEیکی از
منابع اســتراتژیک برای توسعه اســت .چهار سال بعد
وزارت صنعت و فناوری اطالعات این کشــور یک برنامه
بلندپروازانه پنجســاله را برای تولید و کسب سهم بیشتر
از بازار این مواد تا ســال  ۲۰۲۰برای صنایع داخلی چین
تصویب کرد .شــاید بتوان عالقه چین بــه این عناصر را
به بلندپــروازی بزرگتر چین در عرصــه بزرگتر تجارت
جهانی انرژیهای پاک مرتبط کرد ،چون تقریبا در تمامی
محصوالت انرژیهاي پاک مثل پنلهای خورشــیدی و
خودروهای برقی به مقادیــر قابلتوجهی از این عناصر
و نیــز عناصر لیتیم و کبالت نیاز اســت .به دلیل هزاران
منافعی که ایــن محصوالت دارا هســتند ،در دهههای
آینده نیاز به این عناصر شــدیدا جهش خواهد کرد .این
از آن جهت اســت که کشــورهای جهان تا سال ۲۰۵۰
حــدود  ۸/۴تریلیون دالر فقط در انرژی باد و خورشــید
ســرمایهگذاری خواهند کرد و در چنین ســناریویی باید
هزارو  ۲۹۱گیــگاوات باتریهای ذخیره به شــبکههای
برق افزوده شــود .به عبارت دیگر بازار کنونی انرژیهای
پاک در جهان از اندازه کوچکی نســبت به ظرفیتهای
بالقوه برخوردار اســت .برایناساس چین در حال تدارک
تمهیداتی برای رشد این بازار است و در این راستا دولت
چین سال گذشــته از تولیدکنندگان باتری خواست که تا
سال  ۲۰۲۰ظرفیت خود را دوبرابر کرده و برای راهاندازی
کارخانههای خود در کشــورهای دیگر نیز سرمایهگذاری
کنند .شــاید بتوان خبر راهاندازی کارخانــه تولید باتری
در آلمــان برای خودروهــای برقی آلمانــی مانند بنز و
بامدبلیو توسط شرکتهای چینی مثل شرکت CATL
را در این راســتا ارزیابی کرد؛ یعنی چین دریافته است که
برای کنترل بازارهای بزرگتر بایســتی شــدیدا در زمینه
دسترسی به کانیهای حاوی عناصر نادر سرمایهگذاری
کند تا با تکقطبیسازی در تأمین این مواد ،آینده تجارت
جهانی انرژیهای پاک را در دســت بگیرد .تا پیش از این
بیش از  ۸۰درصد عناصر نادر خاکی مورد نیاز جهان در
چین استخراج میشــد ،ولی این برای دولت چین کافی
نبوده اســت و آنها برنامههــای بلندپروازانهتری در این
خصوص دارند و میخواهند تا ســال  ۲۰۲۰هرساله ۱۵
درصد به تولید داخلی  REEبیفزایند و درعوض صادرات
آنها به صورت خام را از  ۵۷درصد به  ۳۰درصد کاهش
دهند .با این کار پکــن میخواهد گلوگاههایی ایجاد کند
تا شــرکتهای غیرچینی نتوانند به تولید خود در خارج
از چین ادامه دهند .از سوی دیگر با توجه به رشد شدید
فناوری انرژیهای پاک انتظــار میرود که در اوایل دهه
 ۲۰۲۰جهان با کمبود کبالت مواجه شود و در اینجاست
که اگر شرکتها در تأمین اینگونه مواد به مضیقه بیفتند،
شرکتهای چینی آخرین شــرکتهایي خواهند بود که
دچار مشکل ميشوند.
استخراجعناصر
هرچند پســوند »نادر« در مقایســه با فلزات گرانبها
کلمه بیمسمایی برای این عناصر است ،ولی سختبودن
اســتخراج و پاالیش آنها و نیز نامناسببودن محلهای
اســتخراج باعث افزایش هزینههای استخراج آنها شده
اســت .در کنار این عناصر ،تأمیــن عناصر لیتیم و کبالت
برای باتریهای جهان نیز مشــکل است و چین با آرزوی
تکقطبیسازی این بازار روزگار ميگذراند .هرچند منابع
این عناصر نیز محدود بوده و اســتخراج آنها نیز سخت
خواهد بود .در کنــار کاهش صادرات عناصر نادر خاکی
و نیز افزایش تولید داخلی آنها ،چین گوشــه چشــمی
نیز بــه تأمین این مواد از خارج از مرزهای خود داشــته
و تاکیــد زیادي روی لیتیم ،کبالــت ،نیکل و مس ميکند
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 براي ســالها موضوع ویزیت بیمار در کشور ما از
جهات مختلف محل بحــث و مجادالت فراوان بوده
است .برخي به نحوه تعیین دستمزد یک ویزیت توجه
کرده و گروهي دیگر کیفیت ویزیت را مورد مداقه قرار
دادهاند .کساني نیز بر ابعاد فرهنگي و آموزشي ویزیت
تأکید داشــتهاند .اما با وجود دانــش کافي و تذکرات
صحیح چرا ویزیت در کشور ما سروساماني نميگیرد؟
چــرا همان کســاني که منتقــد وضعیت نابســامان
ویزیتها هســتند وقتــي به مقام اجرائي ميرســند،
نميتواننــد کاري کنند یا منفعالنه تســلیم شــرایط
ميشوند و درصورت تالش هم موفق نميشوند.
پاسخ روشن اســت زیرا ویزیت اساسا یک مقوله
فرهنگــي اجتماعي اســت و غفلت از ایــن ابعاد ما
را به جایي نميرســاند .انتظارات مــردم و بیماران
از ایــن پدیده که یک شــیوه ارتبــاط اجتماعي مهم
است ،نقشي تعیینکننده دارد .تغییر این انتظارات و
جایگزینکردن آنها با خواستهاي معقول و به سود
بیماران و سیســتم سالمت بســیار پیچیده و دشوار
اســت .البته تأثیر وضــع قانون و مقــررات نیز قابل
انکار نیســت ،اما بدون همراهي این وجوه فرهنگي
بنبست برنامهها حتمي است.
اولین پرســش ،ســاده ولــي بنیادي اســت :چه
کسي به ویزیت پزشــک نیاز دارد؟ آیا با هر تبي باید
به پزشــک مراجعه کرد؟ آیا با هر ســردردي باید به
پزشــک مراجعه کرد؟ آیا هر ســرفه و آبریزش بیني
نیاز بــه ویزیت پزشــک و آن هــم متخصص دارد؟
چرا تعداد دفعات مراجعه به پزشــک در جامعه ما
بهطور قابل توجهي بیشتر از کشورهاي دیگر و حتي
کشورهاي ثروتمند غربي است؟
پاسخ بســیاري از این پرسشها قطعا خیر است.
امــا الزمه آن آموزش دقیق و روشــن مردم اســت.
مردم باید دانــش و مهارت کافي بــراي مواجهه با
عالئم و نشانههاي بالیني خود و افراد خانواده خود
را داشــته باشــند .چنین آموزشهایي بخش مهمي
از برنامههاي آموزشــي در کشــورهاي غربي است.
کتابهــا ،مجالت و برنامههاي آموزشــي گوناگوني
در اختیــار خانوادههــا قرار ميگیرنــد؛ بهطوري که
بهروشــني بداننــد کــه کدام عالئــم و نشــانهها با
تمهیداتــي ســاده در منــزل قابل کنترل هســتند و
اصوال بهراحتي و خودبهخود برطرف خواهند شد و
بهعبارتي دیگر مکانیســمهاي دفاعي خود بدن آنها
را دفع و درمان خواهند کرد .این آموزشها شــامل
عالئم و نشانههاي مهم نیز هستند که لزوم مراجعه
فوري یا در فرصتي مناسب به پزشک را یاد ميدهند.
انبــوه مراجعات غیرضروري به پزشــکان و دادن
اختیــار تصمیمگیــري به خود افــراد بــراي گرفتن
وقــت مالقات با پزشــک با هر درجــه از تخصص و
فوقتخصص ،آســیبهاي جدي به کیفیت و کمیت
ویزیتهــا وارد ميکند .کثرت روزافزون درخواســت
ویزیــت باعث ميشــود که سیســتم ســالمت توان
پرداخت هزینه استاندارد و معمول جهاني یک ویزیت
را نداشته باشد .بیمهها به عنوان بنگاههاي اقتصادي
در هیچ نقطهاي در جهان نميتوانند از پس این همه
ویزیتهاي مکرر و کنترلنشده برآیند .در نتیجه براي
حفظ خود مجبورند که سقف پرداختي براي ویزیت را
پایین نگه دارند .این سقف پایین همیشه مورد اعتراض
پزشکان واقع شده اســت و همین امر امکان نظارت
بر کیفیت ویزیتها از جانب بیمهها را منتفي ميکند.
همچنین موجب ميشــود که پزشــکان براي کسب
درآمد متناســب به تعداد ویزیت بیشــتر ولي با مدت
کوتاهتر دست بزنند و عده زیادي از پزشکان نیز تا پاسي
از شــب بیمار ببینند و دچار سندرم خستگي مزمن و
پیامدهاي آن شوند.
بنابراین تا این حجم تقاضاي بيشمار براي ویزیت
و مالقات پزشــک کاهش داده نشود ،معماي ویزیت
در جامعــه مــا حل نخواهد شــد و دغدغــه تعرفه
ویزیت و جایگاه مهم آن در روند تشــخیص و درمان
سامان نخواهد گرفت .چنین برنامهریزياي با تفکرات
پوپولیســتي مدیران جامعه ســازگاري ندارد .پیش از
حرکت به سمت آموزش و اقناع شهروندان ،مدیران و
برنامهریزان باید بدانند که تسهیل مالقات خودخواسته
شــهروند با پزشــک متخصص و فوقتخصص )و نه
پزشــک خانواده( ،هنر مدیریت نیســت و بلکه بستر
مشــکالت بســیار و از جمله نابودي منابع و امکانات
پزشکي ،انساني و مالي است.
هر شــهروندي باید بداند چه کســي و چه زماني
و در کجا باید ویزیت شــود؛ ســه پرســش ســاده و
بنیادي که نظام ســالمت ما پاسخ آنها را به تکتک
شــهروندان نداده اســت .بدون تعییــن تکلیف این
پرســشها ،سایر مراحل جز نابساماني و آشفتگي در
پي نخواهد داشت.
گفتني اســت سالیان ســال اســت که مجلهاي
انگلیســي با عنوان ») «Doctors answersپاسخهاي
دکتر( منتشر شده و در آن پاسخ پرسشهاي زیادي از
شهروندان ،درباره نحوه مواجهه با عالئم و نشانههاي
بیماريهاي مختلف و ازجمله لزوم و زمان مراجعه
به پزشــک به دقت آمــوزش داده ميشــود .اغلب
خانوادهها ایــن مجموعه را بهعنــوان منبعي خوب
و معتبر در کتابخانه منزل خــود دارند .البته در ایران
نیز مجالت مشــابهي چاپ شــده و ميشوند ،ولي نه
آن هدف را درست در پیش گرفتهاند و نه توانستهاند
جایگاه واقعي خود را در خانوادهها پیدا کنند.
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یك جوالدوز به خودمان
عناصر نادر خاکي :بر اساس اطالعات منتشــره ،در سال  ۱۳۹۳در اکتشاف اولیه
پــروژه عناصــر نادر خاکی کــه در پهنه ایــران مرکزی صورت گرفــت ۲۴ ،هزار
کیلومترمربع از کشــور پایش شــده اســت و نهایتا این مســاحت به هفت هزار
کیلومترمربع منطقه امیدبخش برای استحصال عناصر نادر خاکی رسیده است.
در ادامه نیز منطقه شمالشــرق کشــور بهعنوان یکی از امیدبخشترین مناطق
برای دســتیابی به عناصر نادر خاکی مطرح شده اســت .البته مسئوالن در ابتدا
از پتانســیلهای حدود  ۳۰۰هزارتني برای عناصر نادر خاکی موجود در کشــور
صحبت کرده بودند که گویا با شناســایي ذخایر جدید اکنون این میزان با رشــد
چهاربرابــری ،به یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن افزایش یافته اســت .در هر صورت
واضح است که باید این ذخایر به محصول صنعتي بدل شوند تا ارزآوري بیشتري
در خود داشته باشــند .در همین زمینه در ســال  ۱۳۹۶رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت آذربایجانغربی نیز از انجام طرح اســتانی اکتشاف عناصر نادر
خاکی در این استان در سالیان آتي سخن رانده بود.
لیتیم :اصوال ذخایر و منابع لیتیم به دو دســته منابع معدنی و منابع شــورابهای
تقســیم میشــود .شــیلی ،آرژانتین و بولیوی بخش قابلتوجهی از منابع لیتیم
دنیــا را در اختیار دارند .صحراي بــزرگ نمك بولیوي یکــی از مهمترین منابع
لیتیم در جهان به شــمار میرود و در گذشــته ایران و بولیوی نیز کار مطالعاتی
مشــترکی روی منابع صنعتی لیتیم بولیوی انجام دادهاند .بهعالوه در سالهاي
گذشته طرح جامع مطالعاتی استحصال لیتیم نیز در کشور انجام شده است که
ميتواند پایه و زیرساخت پژوهشهاي بعدي قرار گیرد .در این خصوص دریاچه
نمك قم بهعنوان منبع خوبي براي لیتیم مطرح است .یکي دیگر از منابع جالبي
که ميتواند بهعنوان نقطه قوتي براي کشــور ما مطرح باشــد ،استحصال لیتیم

از آبهــاي همراه نفت )پروژه  (Petrol-Lithiumدر چاههاي اســتخراج نفت
اســت که امروزه بهعنوان یك منبع جدید براي تأمین لیتیم جهان مطرح شده و
باید مورد توجه تصمیمگیران قرار گیرد .جالب آن اســت که در ســال گذشته در
گزارشي قیمت فلز لیتیم در بازارهای جهانی حدود  ۱۶۰دالر به ازای هر کیلوگرم
و همچنین قیمت کنســانتره آن با کیفیت »ساخت باتري« ،حدود  ۲۰دالر در هر
کیلوگرم ذکر شده بود.
کبالت :ذخایر شناختهشــده کبالت در جهان به حدود  ۲۵میلیون تن میرســد.
بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی آمریکا ) (USGSکنگو ،کانادا و چین را در
ردههای اول تا سوم بزرگترین تولیدکنندگان کبالت جهان در سال  ۲۰۱۳معرفي
کرده است .در ایران نیز معادني در ناحیه انارك ،کاشان و ماهنشان زنجان وجود
دارد و بهعــالوه گاهــي در معادن داراي مــس ميتوان به دنبــال کبالت و نیز
نیکل بود ،ولي یکي دیگر از پتانســیلهاي خوب ميتواند استحصال این ماده از
باطلههاي معادن سرب و روي کشورمان باشد.
نتیجه آنکه در کشور وسیع و غني ایران ميتوان منابع مناسبي براي این مواد
مــورد نیاز براي پیشــرفت در جهان آینده را یافت ،فقط کافياســت براي ایجاد
ارزش افزوده در این مواد ،یك اتاق فکر از کارشناسان رشتههاي مختلف پدید آید
تا بتوانند با بهرهجویي از راهکارهاي دیگر کشورها و همچنین راهکارهاي بومي،
مســیري براي رشــد ایران ترســیم کنند تا ضمن بهرهبرداري مفید از این منابع،
فرصتهاي جدید شغلي پدید آمده و با اجراي برنامههاي تشویقي باعث شوند
که شرکتهاي خارجي فناوريهاي جدید را به کشور منتقل کنند و نهایتا باعث
تولید ثروت و عالوهبر ایجاد شــغل ،رفاه عمومي را موجب شوند .این امر فقط با
»نگاه به درون« میسر خواهد شد.

پاشنهآشیلآمریکا
کــه همه این عناصر برای تولید باتریها نقش اساســی
در شــرایطی کــه چیــن با ســرعت باالیــی در حال
دارند .هرچند چین استخراج قسمت اعظم عناصر نادر
بهدســتگرفتن بازار  REEاست ،آمریکا شــدیدا در حال
مصرفــی در جهان را بر عهده دارد ،ولی فقط یکســوم
وابستهترشــدن به واردات این عناصر است چون در سال
از ذخایر جهانــی باقیمانده این عناصر را در اختیار دارد
 ۲۰۱۷در آمریکا هیچگونه استخراجی درخصوص عناصر
و بهعالوه ســهمش در استخراج دیگر کانیها نیز کمتر
 REEانجام نشــده است و در ســالهای  ۲۰۱۳-۱۶چین
اســت؛ یعنی در حالــی که فقط هفت درصــد از لیتیم
تأمینکننده  ۷۸درصد از واردات این عناصر بوده اســت.
جهــان را تولید میکنــد ،ولی  ۲۰درصــد از ذخایر قابل
این عناصر نهتنها برای ســاخت توربینهــای بادي مورد
اســتخراج را در اختیار دارد .پکن در زمینه کبالت سهم
نیاز هســتند ،بلکه در موشــکهای کــروز و هواپیماهای
کمتری دارد .مثال  ۶۰درصد از کبالت جهان در جمهوری
رادارگریــز نیز کاربرد دارند .البته مقامات ارشــد در کابینه
دموکراتیک کنگو اســتخراج میشود که حدود نیمی از
ترامپ نیز وابســتگی آمریکا به این
ذخایر قابل اســتخراج جهان را در
عناصر را پررنگ و گوشزد کردهاند.
اختیار دارد .البته کشــورهایی در
عناصر نادر به همراه کبالت و
لیتیم در زمره موادي قرار دارند
این موضوع ابتدا در گزارش کنگره
جنوب و شــرق قاره آفریقا وجود
که براي فناوريهاي پیشرفته و
درخصوص »تهدیــدات جهانی در
دارند که دارای بیشــترین ظرفیت
پاک ،بهخصوص در صنایع دفاعی
مقابل آمریکا« مطرح شد و سپس
بالقــوه در اســتخراج عناصر نادر
و انرژیهای تجدیدپذیر به آنها
پمپئو رئیس سابق سیا آن را مطرح
هستند ،ولی چین برخالف آمریکا
نیاز است
کرد و خواستار یافتن مکانیسمهایی
دغدغههایی برای ســرمایهگذاری
برای کاهش این وابســتگی شــده
در آن کشــورها دارد کــه در ایــن
بود .چین پیش از این نیز از موضوع عناصر نادر به عنوان
خصوص میتوان به موضوع قاچاق انسان و بهرهکشی
یک اهرم سیاسی اســتفاده کرده است .در سال  ۲۰۱۰این
از کودکان اشاره داشت .شرکت معدنی »مولیبدن چین«
کشــور صادرات این عناصر را تــا  ۴۰درصد کاهش داد و
اعالم کرد که در سال  ۲۰۱۶اقدام به خرید معدن Tenke
به دلیل منازعات مرزی ژاپــن را تحریم کرد که نهایتا این
کرده است که بزرگترین سرمایهگذاری بخش خصوصی
ژاپن بود که تســلیم شــد) .این مطلب در مقاله »خاکي
در جمهوری دموکراتیک کنگو به شــمار میرود .معدن
ارزشــمندتر از طال« در روزنامه »شرق« مورخ ۱۳۸۹/۸/۵
 Tenkeبزرگتریــن معدن مس آفریقاســت که در خود
بهطور کامل تشریح شده است (.البته در زمان آن تحریم،
ذخایر کبالت نیز دارد .در ســال  ۲۰۰۷دو شرکت دولتی
وجود استخراجهای غیرقانونی این عناصر در چین باعث
 Sinohydroو شــرکت ســاخت راه آهن چین قراردادی
کاهش قدرت پکن شده بود .ولی چین در دومین درگیری
امضا کردند تا در ازای دسترسی به ذخایر مس و کبالت
یــا اصطالحا درگیري تعرفهها ،از این عناصر بهعنوان یك
چندین جاده و بیمارستان در این کشور بسازند .در ادامه
سالح مناسب بهره خواهد برد چون دولت چین شدیدا با
این فعالیتها ،شــرکت چینی  Tianqi Lithiumســهام
اینگونه فســادها مبارزه کرده و کنترل شدیدی بر معادن
شرکتهای مرتبط با لیتیم در خارج از چین را خریداری
منطقهای خود اعمال کرده اســت و در کنار آن از هرگونه
میکند .این شــرکت قبال  ۵۱درصد از ســهام بزرگترین
ســرمایهگذاری خارجي درخصوص معــادن این عناصر
معدن سنگ ســخت لیتیم در ناحیه  Green bushesدر
ممانعــت به عمل میآورد .چین بــا دارابودن بزرگترین
اســترالیای غربی را به تملک خود درآورده اســت و در
و ارزانتریــن ذخایر عناصر نادر قادر اســت که به صورت
حال حاضر در حال سرمایهگذاری برای تبدیل محصول
مصنوعــی در تأمین این مــواد محدودیــت اعمال کرده
خروجــی این معدن به لیتیم با خلــوص مورد نیاز برای
و شــبیه رفتار عربســتان و اوپک در بازار نفت عمل کند.
باتریســازی است .شــرکت  Tianqiتصمیم به خریدن
هرچند یک کشــور یا ســازمان خاص نمیتواند کل بازار
شــرکت  SQMدر کشور شــیلی دارد که قبال بیش از ۲۰
نفت را تهدید کند ،ولی میتواند همانند رفتارهای سازمان
درصــد از تولید جهانی لیتیم را بر عهده داشــته و قادر
اوپــک در دهه  ۱۹۷۰بر بازار تأثیرات شــدیدی بگذارد که
اســت ســریعا تولید خود را چهار برابر کند .رقبا برآورد
هنوز نیز این قدرت در بازار نفت حفظ شــده اســت .چین
کردهاند که با یکیشــدن این دو شرکت چینی و شیلیایی
نیز خواهان آن اســت که به چنین نقشی در بازار تجارت
 ۷۰درصد از بازار لیتیم جهان در اختیار آنها خواهد بود.
انرژیهای پاک دست یابد.
در چنین شرایطی به نظر میرسد که در صورت موفقیت
ارائهراهکارها
پکن در برنامههایش ،دسترسی آمریکا به چنین منابعی
از آنجایی کــه هنوز تهدیدات چین بــرای حصول به
در کشورهای دیگر بسیار مشکل خواهد بود.

منافع اقتصادی و سیاسی ادامه دارد ،پس آمریکا نیز ناچارا
این آسیبپذیری خود را جدی تلقی ميکند ،چون بخش
انرژیهای پاک بر بازار نیروی کار ،اقتصاد و تولید انرژی این
کشــور تأثیرات شدیدی دارد .برای این هدف کابینه آمریکا
باید به توصیه انجمنهای تجاری درخصوص عدم ورود
این مواد حســاس به فهرســت تعرفههای تنبیهی توجه
کنــد .نباید از یاد برد که کشــور چین به دلیل اســتفاده از
زغالســنگ و تأثیر آن در گرمایش جهانی زیر فشار افکار
عمومی جهان اســت ،ولي آالیندگي معادن عناصر نادر
نقطهضعف چالشي دیگري براي این کشور است .هرچند
این کشــور قادر است اعتراضات شهروندانی را که نزدیک
معادن اســتخراج عناصر نادر زندگی میکنند ،نشــنیده
انگارد .البته مسئوالن آمریکایی میتوانند این ریاکاریهای
چین را در سطح جهانی افشــا کنند .در ادامه باید کنگره
آمریــکا قانونی برای اســتفاده از فناوریهای پیشــرفته
زغالسنگ در اســتخراج عناصر نادر به تصویب برساند.
بهاینوسیله منابع مالی الزم در اختیار ارگانهای مربوطه
قرار ميگیرد و بخش انرژی فســیلی کشــور درگیر ایجاد
برنامهای برای گســترش فناوریهای پیشــرفته پاالیش و
اســتخراج الیههای دارای قابلیت برداشــت اقتصادی از
عناصر  REEميشــود و ميتواند مشکالت ایجادشده در
چرخه جهانی این عناصر را شناســایی کرده و آنها را رفع
کند .باید تمهیداتی فراهم شــود که سازمان زمینشناسی
آمریکا قادر به تمرکز روی ذخایر داخلی این کشــور شده
و آســیبپذیریهای این موضوع را مشــخص کند .ضمنا
کنگره میتوانــد بودجههایی را به »مؤسســه کانیهای
بحرانی« وابســته به وزارت انرژی آمریکا اختصاص دهد
تا امکان ســرمایهگذاری بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه،
رقابتهــای جایــزهدار ،مشــارکت بخــش خصوصی و
عمومــی ) (PPPبا دیگر مؤسســات فراهم شــود .هدف
این کار باید توســعه باتریهایي باشد که مقادیر کمتری از
کانیهای بحرانی در آنها مصرف شده یا اینکه اساسا فاقد
این کانیها باشــند .البته گســترش روشهای پیشرفتهتر
برای بازیافت ایــن عناصر از باتریهای کارکرده و معیوب
میتواند قســمتی از تقاضــای آمریکا را جوابگو باشــد.
در آخر نیــز میتوان با تســهیل محدودیتهای قبلی در
زمینه استخراج کانیهای بحرانی در زمینههای عمومی،
باعث افزایش تولید داخلی شــد .در آیندهپژوهی اقتصاد
انرژیهای پاک ،کانیهای بحرانی از نقشــی حســاس و
ژئوپلیتیک همانند نفــت برخوردارند و برای آنکه آمریکا
بــرای بــار دوم دچــار خطای اســتراتژیک نشــود باید با
پیشدســتی به اســتقالل خود در زمینه انرژیهای پاک
دست یابد.
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 رؤیا یکــی از مرموزترین وقایعی اســت که هر
انســانی با آن مواجه میشــود .یک رؤیا میتواند
برای همیشــه انسان را درگیر خود کند .تاریخ پر از
روایتهایی از رؤیاهای بسیار تأثیرگذار بوده است.
شاید به همین دلیل است که هنوز هم بسیاری رؤیا
را راهی به ســوی عالم ماورا میدانند .کتابهای
مربوط به خوابگــزاری و تعبیر رؤیا کماکان یکی
از پرطرفدارتریــن کتابها نزد عوام و حتی خواص
اســت .اگرچه بررســی علمی رؤیا با کتاب سترگ
فرویــد؛ یعنی »تعبیــر خواب« آغاز میشــود ،اما
چارچوب ارائهشده در این کتاب چندان بیشباهت
با کتابهای خوابگزاری نیست .اگر در آن کتابها
خوابگــزاران بــه دنبال تفســیر رؤیاهــا بودند و
میخواســتند پیامهایی را از عالــم غیب به افراد
بدهنــد ،در کتاب فرویــد نیز رؤیا بــاز یک دریچه
است :دریچهای به سوی ناخودآگاه .جهانی چنان
عجیب که چندان بیشباهت به عالم ماورا نیست.
این عجیببودن با کارهای یونگ بیشتر میشود .او
که از ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهنالگوها سخن
میگویــد ،عمــال نمادهای رؤیا را بــه همان عالم
غیــب متصل میکنــد .با وجود تمام تفســیرهای
عجیــب فرویــد و تعبیرهای رنگارنــگ و جادویی
یونــگ هنوز نظریههــای آنها در مورد رؤیا بســیار
پرطرفدار است ،اما هابسون و مککارلی در ۱۹۷۶
با چاپ مقالهای عمال راهی تازه را در بررسیهای
مربوط به رؤیا گشودند .آنها نشان دادند که رؤیا به
صورت کامال تصادفی توسط مراکزی از مغز که در
طی خواب فعال میشوند به وجود میآید.
فعالیت ســاقه مغز در مرحلهای از خواب که
به مرحله حرکت سریع چشم موسوم است سبب
ایجاد سیگنالهایی میشود که انتقال آن به مراکز
باالیی مانند هیپوکامپ و سیســتم لیمبیک ســبب
بهوجودآمدن رؤیا میشود .انگار علم از همهچیز
حتــی از رؤیا نیز قرار اســت راززدایی کند .دیگر از
رؤیا چیزی نماند .حتی مطالعات بیشــتر نشان داد
که رؤیاهای عجیب که در طول تاریخ بســیار مورد
توجه بودند فقط درصد بســیار کمی از کل رؤیاها
را تشکیل میدهند و محتوای رؤیاها را به صورت
قابلتوجهــی همــان فعالیتهای عــادی روزانه
تشــکیل میدهد ،امــا هنوز یک ســؤال بیجواب
میماند :واقعا چــرا ما باید رؤیــا ببینیم؟ رؤیا که
راهی به هیچکجا نیســت .اگر رؤیا فایدهای ندارد
پس چرا تکامل و انتخاب طبیعی آن را حفظ کرده
است؟
برمبنای انتخــاب طبیعی رؤیا بایــد کارکردی
داشــته باشــد و اگر رؤیا فایده و کارکــردى دارد،
آن کارکــرد چیســت؟ محققان به این ســؤال به
اشــکال متفاوتی پاسخ دادهاند .یکی از جالبترین
آنها مربوط به رونســو اســت .از نظر رونسو؛ رؤیا
محلی براى تمرین مغز است .مغز در رؤیا شرایط
پراســترس بیدارى را بازســازى کــرده و بهنوعی
بــا ایجاد یــك فضاى مجــازى در آن بــه تمرین
میپردازد تــا بهتر بتواند با اســترسهاى بیدارى
مقابله کند .انگار مغز به این واســطه یاد میگیرد
چگونه بهتر عمل کند .رونســو تأکیــد میکند که
نیــاکان ما در جهانی بســیار پرخطرتر از ما زندگی
میکردند .آنها با تهدیداتی مانند گرما ،سرما ،سیل،
توفان و صدالبته حیوانات درنده و وحشي روبهرو
بودند .همین تهدیدات بسیار ،مغز را وادار میکرد
که نسبت به تغییرات بیرونی بسیار هوشیار باشد.
ازاینرو رؤیا براى مغز نوعی بازسازى دوباره محیط
واقعــي در بیدارى بوده و مغــز اینگونه بهنوعی
براى مقابله با خطرات دســت بــه تمرین میزند.
رونســو دریافت که هرجا اســترس بیشــتر باشد،
میزان کابوس نیز باالتر میرود .فرضا بچههایی که
در مناطق جنگی زندگی میکردند کابوس بیشترى
میدیدند .کابوس همان خطرات وحشــتناکی بود
که آنها در بیدارى با آن مواجه میشــدند .نظریه
رونســو یکی از بهترین رویکردها از منظر تکاملی
به مقوله رؤیاست.
حاال اگر میخوابیــم و رؤیا میبینیم میتوانیم
گوشــههایی از نیازهــا و ترسهــاى نیاکانمان را
در آن ببینیم ،اما مشــکل اینجاســت که شــرایط
انســان در حــال تغییر اســت .ما داریــم بیش از
پیش با ماشــین ادغام میشویم .انگار سایبورگها
آیندهاى محتوم در فرگشت انسانی است .حال اگر
خواهناخواه به سوى ســایبورگها خواهیم رفت،
میتوانیم ســؤاالتی کمی تخصصیتر نیز بپرسیم:
آیا ســایبورگها نیز خــواب میبینند؟ و اگر خواب
میبینند آیا کارکرد آن نیز همانند کارکرد رؤیا براى
هوموساپینس است؟
واقعیت این اســت که ســایبورگ یا انســان-
ماشــین دســت به تغییر بســیارى از کارکردهاى
طبیعــی بــدن میزنــد .درواقع انضمام ماشــین
به انســان به دنبال آن اســت که این کارکردهاى
طبیعــی را تغییر دهد یا تقویت کنــد .بنابراین این
تالش صرفا محدود به قوه تفکر یا حواســی مانند
بینایي و شنوایی نخواهد بود و دیر یا زود به سمت
رؤیــا نیز خواهد رفت .آیا رؤیا به یك اتاق فکر بدل
خواهد شــد؟ جا و محلی که یك سایبورگ بتواند
به ســراغ تفکرهاى دیگرگونی بــرود و آن را براى
ارتقایی دیگر آماده کند؟

