مردمان بیالقاب

به رادیو سوود وو میکنم .کلمه "فِرِدریک "( )Fredrikرا میشونو که یک ام سومدا اسو " .فردریک" میتواا یک فرد معمولی
جممعه بمش میتواا اخس وزیر هم بمش  .بمی ادامه وفتگو را وو کنم تم بفهمم این"فردریک" کیس که در براممه رادیویی ،شرک
دارد .اخس وزیر فعلی اسمش "فردریک راین فِل " ( )Fredrik Reinfeldtاس که بیشتر هممن "فردریک" ص ایش میکنن  .بجمی
جنمب مستطمب اخس وزیر حضرت آقمی فردریک راین فِل فقط از کلمه "فردریک" استفمدا میشود .در وفتگوهم وقتی بجمی ام یک
فرد ،از یک ضمیر استفمدا شود ،کلممت "تو" و "او" را بکمر میبرا " .شمم" که ضمیر مخمطب جمع اس و در فمرسی به عنوان کلمهای
احترا آمیز برای مخمطب مفرد استفمدا می شود ،از فرهنگ روزمرا سود یهم حذف ش ا اس " .ایشمن" هم در قمموس کلممت سود ی
جمیی ا ارد .فقط وقتی افراد سملخوردا مورد خطمب بم شن ممکن ا س از " شمم" ا ستفمدا شود .این ا سل که اکنون غروب زا وی را
میوذراا  ،در وذشووته بم این کلممت آشوونم بودا و به آنهم خوورفته اسو  .یکی دو دهه دیگر هیسکک کلمه شوومم را برای یک فرد بکمر
اخواه برد.
عنوانهم و تیترهم از داهم سمل پیش از جلوی اسممی برداشته ش ا اس  .از اعلیحضرت پمدشما ورفته تم سمداترین اقشمر جممعه همه بم
اسم و بویژا اسم کوچک خطمب میشوا  .آقم ،خمام ،مهن س ،دکتر ،استمد عملیق ر ،جنمب آقم ،سرکمرخمام ،حمج آقم ،حمجیه خمام ،عملیجنمب،
عظیمال شأن ،واالمقم  ،ک شیش معظم و سمیر القمب کوتما و بلن ی که کمربرد آنهم بی شتر تملقوویی ا س تم احترا به افراد ،در سود
م صرف ا ارد .در زممای که جممعهی سود در فقر فرهنگی و عقبافتمدوی اجتممعی به سر میبردا ا س  ،همه این القمب ،برای متممیز
کردن یک وروا خمص ،بکمر میرفته اسو  .القمب و عنموین دهن پرکن ،متعلق به جوامعی اسو که زا وی قشورهمی وسویعی از مرد ،
اسیر دس ثروتمن ان و یم در ورو تصمیممت حمکممن و ق رتمن ان اس  .در چنین جوامعی ،مرد برای حل و فصل مشکالت زا ویشمن
از راا تملق ،وزافهوویی و به کمرورفتن القمب و عنموین ،رضمی خمطر اربمبمن و حمکممن را ب س میآورا .
امروزا در جممعهی سود  ،چشم ایمز کسی ب س اربمبمن و حکم ایس که الز بمش به تملق وویی از آنهم بپردازد .وقتی قماون ،حق
یک زا وی قمبل قبول را برای همه محتر میشووومرد ،بت ریر فرهنگ جممعه از مجیزخواای برای ق رتمن ان و القمب و عنموین دروغین
پمک خواه ش .
در تممسهمی اداری و رسمی در سود  ،از ام کوچک و ام خماوادوی استفمدا می شود .در مراودات روزمرا ،در محیط کمر ،در دی ارهم و
محمفل خماوادوی و میمن دوستمن و آشنمیمن و هرجم جمعی ورد آم ا بمشن  ،کسی تیتر ،عنوان ،لقب و حتم ام خماوادوی را بم خود ی ک
امی کش  .همه بم اسم کوچک ،یک یگر را ص ا میکنن یم به یک یگر معرفی میشوا .
وقتی از بمالترین مقمممت و م سئولین جممعه ،یمد می شود بویژا وقتی آن افراد خود شمن هم ح ضور دا شته بم شن از ام کوچک ا ستفمدا
می شود .از شما بم ام کوچکش "کمرل ووستمو" ام بردا می شود .بمالترین مقم کلیسمیی را هم بم ام کوچکش ص ا میکنن  .کمربرد ام
افراد بم پیشوا آقم و خمام ایز فقط در برابر میهممامن خمرجی که به این عنموین عمدت دارا مورد استفمدا قرار میویرد.
القمب دکتر ،مهن س ،پروفسور و استمد که اشمن درجمت علمی و تخصص یم مهمرتهمی شغلی اس  ،در مراودات روزمرا مرد جمیی
ا ارد .این قبیل عنموین فقط در محیطهمی علمی ممان سمینمرهم و کنفرااکهم یم برای معرفی اوی سن ا یک مقمله علمی بکمر میرود .در
زا وی معمولی سود یهم در محمفل خماوادوی ،جشنهم و جشنواراهم ،خبری از دکتر ،مهن س و استمد ایس  .ب ینترتیب در هر جمعی،
همهی افراد ،هم سطح بنظر میرسن و جمیی برای پز و افمدا و فخرفروشی بم القمب و عنموین پوچ ،بمقی امی مما .
در جممعهای که همهی ااسمنهم در آن مورد احترا هستن  ،و هر اوع پیشه و شغلی ایز مثب ارزیمبی می شود ،ایمزی به این ایس که
فردی را بم القمب یم تخصصی که دارد به رخ دیگران بکشن .
در محیطهمی شغلی در سود همه کمرکنمن یک یگر را بم ام کوچک ص ا میکنن زیرا خود فرد بم آن اسم کوچکش مهم اس اه خماوادا
و ایل و قبیلهای که او به آن منتسب اس .
در مماهمی اولی که در سود اقمم داشتم ،عمدات و رفتمر مرد سود بمرهم مرا شگف زدا کردا بود .در کالس زبمن سود ی معلم را فقط بم
ا سم کوچکش ص ا میکردا و معلم همه شموردان را بم ام کوچک شمن مورد خطمب قرار میداد .اممههمی اداری همه ب ون پی شوا "آقم"
یم"خمام" بود .اولین بمر که برای معمینمت عمومی و تشکیل پروا ا به اشتی به یک درمماگما رفته بود  ،در راهرو درمماگما ،کمرکنمای درآم و
ش بودا  .همهی آنهم لبمس یک جور به تن دا شتن و یک یگر را بم ا سم کوچک ص ا میکردا  .سم شغلی آنهم برای یک بیگماه قمبل
تشخیص ابود.
یک سمل از اقممتم وذ شته بود که در اا ستیتوی تکنولوژی شیمی در داا شگما فنی ا ستکهلم ،م شغول بکمر ش و در یک پروژا تحقیقمتی

شوورک کرد  .پک از چن ی قرار بر این شوو که ادامه کمر را در "ااسووتیتوی ابزار دقیق" ااجم دهیم .آغمز کمر مم در این ااسووتیتو ،یک روز
دوشنبه بود .جمعهی قبل از آن ،مسئول پروژا به من وف که او صبح دوشنبه دیر خواه آم  .وی از من خواس که طبق معمول سمع 8
صبح دوشنبه به ااستیتوی ابزار دقیق رفته و از سرای ار آاجم بخواهم که در آزممیشگما را بمز کن و من کمر را شروع کنم .صبح دوشنبه وقتی
وارد این اا ستیتو ش مردی را دی که پیراهن و شلوار فر سودا جین به تن دا ش و یک د سته کلی پرحجم روی کمر آویزان بود .از
اینکه بی دراگ سوورای ار را دی ا بود خوشووحمل ش و و بم خشوونودی سووالمی وفتم و دس و داد  .خود را معرفی کرد و او هم خود را
«هماک» معرفی کرد .از او خواسووتم که در آزممیشووگما را بمز کن  .کمر را در آزممیشووگما این ااسووتیتو شووروع کرد  .دو بمر در روز اسووتراح
پمازدادقیقهای بود که بین سمع  9تم دا صبح ،و هم چنین بین سمع  2تم سه بع ازظهر ،از آن استفمدا میکردیم .وق استراح معموال
همهی کمرکنمن به کمفه تریمی اا ستیتو میرفتن تم چمی یم قهوا بنو شن  .ومهی هم سما ویسی را که همراا دا شتن ظهرهم به عنوان امهمر در
هممن کمفه تریم صرف میکردا  .من بمرهم در آاجم یم در راهروِ ااستیتو ،سرای ار جین پو را بم هممن دسته کلی همی پر حجم روی کمر
دی ا بود  .ب یهی ا س که سرای ار بمی در رف و آم بم ش چرا که بم هر ک سی که در آن اا ستیتو جمیی یم کمری دارد در ارتبمط ا س  .یکی
اممههمیش را از او دریمف میکن  ،دیگری کلی را پی ا اکردا از او کمک میویرد .آن یکی زاگ تلفنش خراب ش ا بمی به او مراجعه کن .
چیزی که شمی برایم تمزوی داش این بود که او بم همه یکجور برخورد داش  .آرا و متین و دوستماه بود .در رابطه بین کمرکنمن هروز اشمای
از ردیک و مردوس ابود .در هنگم فراغ  ،در کمفه تریم ،هر کک هر جمیی میاشووسوو بم اطرافیماش هم و هم صووحب میشوو ا  .این
یکراگی که بم تجربیمت وذشته من تفموت بسیمر داش  ،برایم جملب بود.
مرد کلی دار را بمرهم دی ا بود که در کمفه تریم فنجمنهمی کثیف ش و ا را میشووس و یم ممشووین ظرفشووویی را خملی میکرد و قهوا د
میکرد .بم اینکه اینکمرهم اوبتی بود ،بنظر میآم که مرد کلی دار جمی هر کسی را که غمیب بود ایز پر میکرد.
کمر پروژا در این ااستیتو پک از سه مما به پمیمن رسی و مم به ااستیتوی تکنولوژی شیمی بروشتیم .روزی مسئول پروژا به من وف که
سه شنبه هفته آین ا ،سمع دا صبح بمی وزارشی راجع به پیشبرد کمرممن ،به پروفسور ابزار دقیق اراده دهیم .م ارک الز برای این وزار
را تهیه کردیم .سووه شوونبه ،کمی قبل از موع به ااسووتیتو ابزار دقیق رفتم .قرار بود پروفسووور را در کتمبخماه ااسووتیتو مالقمت کنیم .وقتی به
کتمبخماه سر ک شی دی مرد کلی دار در آاجم ا ش سته ا س  .بخود وفتم حتمم " سرای ار" خ ستگی در میکن و وقتی پروف سور و م سئول
پروژا بیمین از اینجم خواه رف  .ترجیح داد بیرون کتمبخماه بمشم تم همکمر  ،مسئول پروژا بیمی  .سر سمع دا مسئول پروژا سر رسی و از
من پر سی "هماک" آم ا ا س  .من وفتم سرای ار در کتمبخماه ا ش سته ا س امم پروف سور آاجم ای س  .من ک سی را که (طبق تجربیمت
وذ شتها ) شممیل یک پروف سور بر او برازا ا بم ش ا ی ا بود و م شتمق بود ب اام چه ک سی پروف سور و ردیک اا ستیتو ابزار دقیق ا س .
مسئول پروژا ،ابرو در هم کشی  .وق شنمسی در سود یک خصل همگمای اس  .چه اتفمقی افتمدا اس که پروفسور سر وق ایمم ا بمش .
مم بم هم بطرف کتمبخماه رفتیم .وقتی وارد ش یم ،مسئول پروژا رو برورداا و وف "هماک که اینجمس  ".بم کممل تعجب دی که مسئول
پروژا بم مردی که من او را به عنوان سرای ار می شنمختم ،د س داد و من را به عنوان همکمر در پروژا معرفی کرد .یکبمرا متوجه ش که
هممن مرد کلی داری که بمرهم او را در ااستیتو دی ا بود و پن اشته بود سرای ار اس  ،خود پروفسور و ردیک ااستیتو بودا ا س  .اشتبما من
امشی از تجربیمت وذشتها بود .فکر میکرد یک پروفسور بمی قیمفهای شق و رق داشته بمش  .در محیط دااشک اا همه به او احترا ویژا
بگذارا  .در رابطها بم اطرافیمن ،اشمن ردیک و مردوس دی ا شود .هماک هیسیک از این ویژویهم را ا اش  .لبمس و ظمهر و حرکمت و
رفتمر هروز او را از دیگران متممیز امیکرد .تممیز او بم دیگران در فکر و ذهنش و علم و دااش او بود ،چیزی که ظمهرا به چشم امیآم  .او
هم ،درجه علمی و سم خود را به رخ دیگران امیکشی .
این اوع توا ضع در رفتمر ،در سود ب سیمر رایر ا س و از این امواههم در همه جم دی ا می شود .اینگواه رفتمر ،بمعث می شود که محیط کمر
بسیمر دوستماه و خملی از تعمرفمت و چمپلوسی بمش .
در کشورهمی عقبافتمدا ،القمب و عنموین ،وسیلهای برای اشمن دادن شخصی افراد اس  .شخصیتی که در بیشتر موارد خملی از واقعی
ا س  .حتم ب سیمری میکو شن  ،بم ک سب م ارک داا شگمهی قالبی و سیلهای برای ابراز شخ صی خود پی ا کنن و بم تکیه بر این شخ صی
کمذب ،پ س و مقم ب س آورا  .تبِِ آویز ش ن به القمب و عنموین ،در ک شورهمی عقبافتمدا چنمن داغ ا س که یکی از ویژویهمی این
جوامع بشممر میآی  .هر چه مرد ام آوماتر بمشن  ،کمرآیی تیترهم و عنموین بیشتر اس  .در جوامع عقبافتمدا ،القمب و عنموین وسیلهای برای
اشمن دادن برتری و کسب امتیمز اس  .این برتری و امتیمز همیشه در جه سوءاستفمدا از امکمامت جممعه ،به افع صمحبمن عنموین و به ضرر
مرد بیام و اشمن جممعه میبمش .
چن سمل پیش برای شرک در یک کنفرااک ،در یک ک شور اروپمیی بود  .آاجم بم تع ادی از ایراایمن که برای شرک درکنفرااک آم ا
بودا  ،آشنم ش  .یک شب در جمع ایراایمن در یک رستوران حضور داشتم .خمامی که او را خمام دکتر ص ا میکردا در صن لی کنمر اشسته

بود .دلم میخواس ب اام که این خمام دکتر در چه رشتهای تخصص دارد .وقتی از او راجع به تخصص ا پرسی  ،تکمای خورد و در حملی
که به آاسوی میز چشم دوخته بود چیزی را به زبمن آورد که من متوجه اش  .به اظر میآم که سؤال امبجمیی کردا بمشم .یکی از همراهمن
که در طرف مقمبل اشسته بود و پرسش من را شنی ا بود به داد آن خمام رسی  .او در حملی که به ووشهای از میز اشمرا میکرد در پمسخ من
وف " ای شمن خمام آقمی دکتر ...ه ستن " .من که سملهم از این تعمرفمت دور بود  ،امی داا ستم که به هم سر یک پز شک ،لقب "خمام
دکتر" اطالق میشود.
برخی از هموطنمن مم ایز بم اینکه سووملهم در خمرج از کشووور زا وی کردااا امم همسنمن بر عمدات و رفتمر اجتممعی وذشووته خود دل
بستهاا  .آنهم بم ی ک کشی ن القمب ق یمی خود یم القمب تمزا سمخته ،میکوشن به اطرافیمن خود فخر بفروشن .
در پمییز  1986خبری صفحه اول روزاممههمی سود را به خود اخت صمص داد .برخی از آن به عنوان "فمجعهای که سود را تکمن داد"
یمد کردا .
"رفع السی " ،جوان مصری ،در دهه  1960پک ازورفتن دیپلم در مصربرای ادامه تحصیل عمز سود ش  .او چن ممهی در دااشگما
تحصیل کرد امم اتوااس به تحصیل ادامه ده  .از این رو بکمر مشغول ش .
رفع م تی در یک آزممیشووگما محیط زیسوو در شووهر دااشووگمهی "اوپسوومال" کمر کرد و سووپک در یک کمرخماه داروسوومزی بنم
"فِرمِنتم"( )Fermentaمشغول بکمر ش  .او در بخش تولی کمر میکرد .وی که جواای بم هو و مبتکر بود ،راهکمر ج ی ی برای تولی
در این کمرخماه به ذهنش رسووی  .پیشوونهمد خود را به وو کمرفرممیمن رسووما و م یران کمرخماه را قماع کرد که در زاجیرا تولی تغییراتی
ایجمد کنن  .به ت ریر رفع ب سوی م یری دراین کمرخماه وم بردا ش  .در آن هنگم  ،فرمنتم در رقمب بم سمیر تولی کنن ومن دارو ،دچمر
م شکل بود و برخی آن را در حمل ور شک ستگی میداا ستن  .در اوایل دهه  ،1980رفع ال سی تواا س بم وامی که از یک بماک سود ی
ورفته بود تع اد زیمدی از سهم کمرخماه فرمنتم را خری اری کن و تغییراتی در شیوای تولی آن ایجمد اممی  .سهم فرمنتم در بمزار بورس به
سوورع افزایش یمف و رفع کمرخماههمی مشوومبه را در اروپم و سووپک آمریکم خری اری میکرد و بم تغییری در شوویوای تولی  ،بر ارز
آنهم میافزود .در م ت کوتمهی کن سر سیو اوپمی او تع اد زیمدی کمرخماه دارو سمزی را دربرورف  .مرد که شیفته سهم جهش کنن ا
فرمنتم ش ا بودا  ،به خری این سهم پرداختن  .بع ضی خماههمی خود را فروختن و سهم فرمنتم خری ا  ،برخی زیر بمر قرضهمی بزرگ
بماکی رفتن تم بم خری سهم فرمنتم ،از این فر ص ا ستثنمیی بهرامن شوا  .در سمل  ،1984جهش بهمی سهم فرمنتم از یک سو واعتممد
مرد به رفع السی از سوی دیگر بورس استکهلم را بر آن داش که به رفع السی  ،عنوان "مرد بورس سود " اعطم کن .
رفع ال سی وقتی در اوایل دهه  1980به م یری این شرک ر سی ا بود ،به همه کمرکنمن خود تو صیه کردا بود که بجمی بخ شی از
حقوق ممهیماه ،سوهم فرمنتم در اختیمرشومن قرار ویرد .کمروراای که فقط  20هزارکرون سوود سوهم خری ا بودا  ،در سومل  1985بهمی
سهم آنهم به بیش از یک میلیون کرون افزایش پی ا کردا بود ،یعنی پنجما برابر افزایش قیم دا ش  .در همین سمل که کن سر سیو
فرمنتم به یکی از بزروترین شرک همی سهممی در سود تب یل ش ا بود ،رفع ال سی "مرد سمل سود " ایز ام ورف  .در این هنگم ،
ارز سهم او بیش از سه میلیمرد کرون سود بود و ثروتمن ترین مرد سود بشممر میرف .
رفع السی در میمن صمحبمن صنمیع داروسمزی دایم ،اممی برجسته و پرآوازا ش  .شرک فرمنتم چنمن دراوج پیشرف چشمگیر خود بود
که صوومحبمن بزروترین صوونمیع سووود برای اشووسووتن در هیئ م یرا آن بم هم رقمب میکردا  .در اواسووط  ،1986کنسوورسوویو بزرگ
"ولوو"( ،)Volvoکه از افتخمرات صنمیع سود ب شممر میآی  ،بم رفع ال سی وارد معممله ش  .رفع ال سی تع اد زیمدی سهم فرمنتم را از
بمزار بورس خری تم خود به تنهمیی بتواا بم واوذاری آنهم به "ولوو" ،ایمی از سهم این کن سر سیو را در اختیمر ویرد .ج شن بم شکوهی
برای این معممله استثنمیی و بزرگ برپم ش که در همه رسماههمی خبری به اممیش درآم  .رفع السی و رییک کنسرسیو "ولوو" دس
هم را ف شردا و بهم تبریک وفتن  .بنم بود ام ضمی این قرارداد تمریخی یک هفته بع ااجم ویرد .چن روزی از این روز پر شکوا وذ شته
بود که "آفتون بِالدت" ( ،)Aftonbladetروزاممهی پر تیراژ ع صر سود  ،بم تیتر در ش و چ شمگیری او ش "کالا دکترا" .اوی سن ا
مقمله ،زیر این تیتر پر سی ا بود که کالا دکترا در کجم بر سر رفع ال سی وذا شته ش ا ا س  .در ادامه ،این مقمله به دروغ بودن ادعمی
رفع السی پرداخته بود .رفع السی  ،در چن وفتگوی رسماهای خود را صمحب درجه دکترا در بیولوژی معرفی کردا بود.
ب یهی اسو کسوومای که رفع را از پیش میشوونمختن میدااسووتن که او دارای درجه دکترا ایسو و ادعمی امدرسو او را در سوومیه
تواامن یهمی برجستها امدی ا میورفتن  .م رکدااشگمهی رفع در روا پیشرف کنسرسیو فرمنتم اقشی ا اش  .رفع به عنوان
یک م یر کمرآم و خالق تواا سته بود بم تغییراتی در شیوای تولی  ،فرمنتم را که در حمل ور شک ستگی بود تب یل به یک شرک موفق و
پیشرو کن و بم همین شیوا شرک همی بسیمری را در سطح جهمن متحول سمزد .مرد  ،سهم شرک او را به خمطر پیشرف چشمگیر آن
در تولی و فرو و سوووودآوری آن خری اری میکردا و به م رکدااشوووگمهی رفع کمری ا اشوووتن  .امم رفع بم ذهنیتی که از زا وی

وذشتها همراا داش  ،میخواس بم داشتن عنواای دااشگمهی ،جلوا بیشتری در ااظمر داشته بمش  .او غمفل از این بود که در جممعهای
که دروغ در آاجم رایر ایس  ،رقبمی او میتواان به راحتی از این مسئله بهرا برداری کنن و او را از عر ق رتش پمیین آورا .
رفع در میمن سرممیه داران و صمحبمن صنمیع ،یک شخصی اممتعمرف و استثنمیی به حسمب میآم  .یک جوان مصری جین پو ،
فوتبملیس و عضو سمبق حزب کموایس سود  ،توااسته بود ووی سبق را از م یران بزرگ صنمیع بربمی .
بم علنی ش ن اینکه "رفع ال سی " در بمرا میزان تح صیالتش دروغ وفته ا س  ،برخی از رقبمی او که ابض جممعه در د ست شمن بود
فرص یمفتن تم بیاعتممدی اسب به کنسرسیو او را دامن زان  .این فضمی غبمرآلود برای سهم داران فرمنتم ،بسیمر اگرانکنن ا بود .ارخ
سهم ب ش ت پمیین رف  .ب سیمری از سهم داران این کن سر سیو بزرگ که مرد کوچه و بمزار بودا و هر چه در ب سمط دا شتن به سهم
فرمنتم تب یل کردا بودا  ،شتمب زدا سهم خود را فروختن  .ارز سهم فرمنتم در ظرف سه روز ،به اصف کمهش یمف .
جریمن این بود که ردیک آزممیشگما محیط زیس اوپسمال ،سفری به آمریکم کردا بود .روزی در هتل محل اقممتش اشسته بود و یک
اشوریه اقتصومدی را که روی میز بود ورق میزد .چشومش به عکک رفع السوی افتمد .مصومحبهای بود بم رفع السوی پیرامون موقعی
اقتصمدی فرمنتم در جهمن .از جمله در این مصمحبه خبراگمر اشریه از رفع پرسی ا بود که درجه دکترای بیولوژی را در کجم ورفته اس .
او در پمسخ وفته بود ،در دااشگما اوپسمال در سود  .همماجمیی که رفع سملهم پیش به عنوان دااشجو در آاجم ثب ام کردا بود و پک از
چن ممهی ،از ادامه تحصیل منصرف ش ا بود.
ردیک آزممیشگما ،رفع را از زممای که در آزممیشگمهش کمر میکرد میشنمخ و میدااس که او تحصیالت دااشگمهی چن اای ا ارد.
چن ی پیش از این جریمن ایز ،ردیک آزممیشگما محیط زیس  ،در اعتراض به آلودا سمزی یک دریمچه توسط فمضالب یکی از کمرخماجمت
فرمنتم ،بم رفع به جر و بحث پرداخته بود .رفع کو شی ا بود از آ شنمیی قبلی که بم او دا ش  ،بهرا برداری کردا و م سئله را مم ستمملی
کن  .این ردیک آزممی شگما محیط زی س  ،که از رفتمر رفع امخر سن بود ،بم دق بی شتری اظهمرات رفع را در مورد درجه دکترا مطملعه
کرد .این اولین ادعمی مستن رفع در مورد درجه دکترا بود.
تم این هنگم  ،ادعمی رفع برای دا شتن درجه دکترا بطور شفمهی بگو ر سی ا بود امم این بمر مکتوب بود .ردیک آزممی شگما پک از
بمزوش به سود  ،مصمحبه رفع را بم مجله آمریکمیی در اختیمر روزاممه "آفتون بالدت" ( )Aftonbladetوذاشته بود.
بم برمال ش ن مو ضوع دکترای رفع ال سی  ،شرک "ولوو"( )Volvoبرای پی شگیری از لکه دار ش ن اعتبمر خود اعال کرد که از
تصمیم خود برای تبمدل سهم بم فرمنتم ،منصرف ش ا اس  .این ضربه دیگری بود که سهم فرمنتم را بمزهم بش ت کمهش داد .در ادامه
این جریمن ،کمر بجمیی رسی که مرد بروههمی سهم خود را که تم یک ص ارز قبلی اف پی ا کردا بود آتش میزدا  .به تعبیر یکی
از روزاممههم" ،خورشی ی سقوط کرد و ایمرو ش ".
تع اد ب سیمری از سود یهم که خماهی خود را فروخته و سهم خری ا بودا  ،یم افرادی که برای خری سهم فرمنتم زیر بمر قرضهمی
سنگین رفته بودا از قربمایمن این فمجعه اقتصمدی بودا .
پک از ازهم پمشی این کنسرسیو بزرگ ،حسمبرسمن خبرا به بررسی اوضمع فرمنتم پرداختن  .آنهم دریمفتن که رفع بم هم ستی چن
کمرشنمس اقتصمدی ،برای بمال اگه داشتن ارز سهم خود ،بیالنهمی اقتصمدی امدرس منتشر کردا اس  .حتم ومهی بجمی اعال زیمن
در برخی کمرخماجمت ،سود اشمن دادا بود .در سمل  1989رفع در دادوما محمکمه ش و به شش سمل زا ان محکو وردی  .این مجمزات
اسب به آاسه در سود معمول اس  ،بسیمر ش ی به حسمب میآم  .او پک از چهمر سمل از زا ان آزاد ش و اکنون م یر چن ین شرک
تولی ی در زمینه مواد دارویی و شیمیمیی در مصر میبمش .
ب ون تردی  ،ک سمای که به موقعی رفع ر شک میورزی ا  ،در سراو ش این م یر ا ستثنمدی در سود اقش دا شتهاا  .امم بهر حمل
سروذش رفع السی اشمن میده که در یک جممعه دموکرات و آزاد ،که در آن دروغ رایر ایس  ،بم برمال ش ن دروغ یک فرد ،تمم
تواامن یهمی دیگر او ایز زیر سووؤال میرود و اعتممد عمومی از او سوولب میشووود .ونما رفع این بود که بنمبر عمداتی که از یک کشوور
عقبافتمدا ،همراا داش  ،شیفته القمب و عنموین بود و برای داشتن عنوان "دکتر" به دروغ متوسل ش ا بود.

