
پنجشنبه 18خرداد 1391 politic@jamejamonline.ir10پرونده

هندوانه هاي عالم سياست
نگاهي گذرا به سير تاريخي تالش سياستمداران

فرزاد مرادي/ جام جم

ــد و زيرك مصر  ــه قدرتمن ــر بيني ملك ــد اگ مي گوين
ــكل ديگري بود، تاريخ جهان هم  يعني «كلئوپاترا» به ش
ــد. اين جمله مطايبه آميز  ــته مي ش به گونه اي متفاوت نوش
ــودش رگه هايي از  ــي اگرچه در اليه هاي پنهان خ تاريخ
ــان مي دهد كه كيفيت چهره  ــراق و طنز را دارد، اما نش اغ
ــاز مورد توجه مردمان  ــتمداران و حكمرانان از ديرب سياس
ــوده و به قضاوت در خصوص عملكرد آنها جهت مي داده  ب

است. 
البته كه كيفيت چهره افراد و تمايل آنها به زيباتر شدن 
نه مختص به سياستمداران است و نه محدود به بازه زماني 
ــتان، سده ها  ــوم به دنياي مدرن.  چنانچه در روم باس موس
ــيح ضرب المثلي رواج داشت كه اگرچه  پيش از ميالد مس
ــي طنزآميز بود، اما تا همين امروز هم جايگاه خود را در  كم
ــت نداده است: «بكش و خوشگلم  مراودات انساني از دس

كن!». 
ــده دنيا در  ــناخته ش ــگار ش ــن تاريخ ن ــرودوت اولي ه
ــتان براي  ــالش بانوان يونان باس ــود، از ت ــته هاي خ نوش
بهبود كيفيت چهره هاشان خبر داده و به اين ترتيب پرده از 
ــته  اهميت باالي اين موضوع براي اهالي آن دوران برداش

است.
او از تالش هاي بي شائبه يوناني ها براي عقب انداختن 
ــبيه شدن به الهه عشق (اروس) سخن  عوارض پيري و ش
ــه و اين موضوع را از مهم ترين دغدغه هاي جامعه آن  گفت

روزهاي يونان دانسته است. 
ــتن يا نداشتن اجزاي  ــب داش ارتباط بين چهره و تناس
ــت، دغدغه اي كه  ــردم بوده اس ــگي م آن دغدغه هميش
ــته تري به آن داده و اهميت آن  ــكل برجس دنياي مدرن ش
ــوًال اين موضوع وقتي  ــت، اما اص را چندين برابر كرده اس
شكل جذاب تر و عامه پسندتري به خود مي گيرد كه سخن 
ــهور به ميان مي آيد و البته  از قيافه و هيكل يك چهره مش
ــهور جزو زيبارويان و  ــه آدم هاي مش ــت، هميش قرار نيس

پري وشان هم عصر خود باشند. 
به تاريخ كه نگاهي كنيم،  نمونه هاي زيادي براي اثبات 
ــت آلود و  ــقراط به خاطر بيني گوش اين مدعا مي يابيم. س
بزرگ، سر طاس و شكم قلنبه و گالبي شكلش و چشمان 
ــت كم مورد تمسخر همسرش  از حدقه بيرون زده اش دس
بود كه وي را مايه شرمساري خود مي خواند، اما كيست كه 

جايگاه خدشه ناپذير سقراط در علم فلسفه را نشناسد. 
ــان يكي از  ــان و زيست شناس اخيراً برخي روان شناس
ــي ادعا  ــگاه هاي غرب دانش

ــت و  كرده اند كه اگر بتوان در يك جمع صد نفره، افراد زش
زيبا را به دو گروه تقسيم كرد و صاحبان چهره هاي معمولي 
ــت، ميانگين هوش گروه زشت رويان باالتر  را كنار گذاش
ــد. اين نتايج به زبان  از ميانگين هوش زيبارويان خواهد ش
ــاده مي خواهد بگويد كه هر چه زشت تر باشيد، احتمال  س

باهوش بودنتان هم بيشتر است. 

ــقراط و  ــوفاني مانند س ــبت اگر فيلس ــه همين مناس ب
ــمول چنين گزاره اي بودند و بي توجه به  ژان پل سارتر مش
ــه كمك ذهن دقيق و هوش  ــان، ب چهره نه چندان زيبايش
ــدگار در فرهنگ و  ــتند تاثيري پايا و مان باالي خود توانس
ــكه روي  ــت اين س ــدن جهان بگذارند، در عالم سياس تم
ــار تجربه تاريخي و  ــتمداران به اعتب ديگري دارد و سياس

ــمار موجود در دنياي مدرن، هرگز حاضر به  مصاديق پرش
ــتند و زيبايي ظاهري  بي اعتنايي به كيفيت چهره خود نيس
ــت. از كلئوپاترا  ــن اولويت هاي آنان بوده و هس از مهم تري
ــيلويو برلوسكني، نخست  ــتاني مصر گرفته تا س ملكه باس
وزير پيشين ايتاليا، همه و همه شاهداني بر اين مدعا هستند 
ــتمداران از دوران باستان تا به امروز  ــياري از سياس كه بس

بازخواني تاريخ

ــي گاهي نه به عنوان يك انتخاب،  جراحي هاي زيباي
ــرد، اين گزاره  ــك ضرورت انجام مي پذي ــه به عنوان ي ك
ــخصا در مورد چهره ها و مشاهير درست تر هم هست،  مش
چرا كه ترميم آسيب هاي ظاهري منتج از حوادث، اگر هم 
براي افراد عادي قابل صرف نظر باشد، براي آنها كه مدام 
ــتند، اجتناب ناپذير  در مقابل دوربين ها و ميكروفن ها هس

است.
محمدرضا پهلوي از افرادي بود كه به چنين تير غيبي 
ــته خود را به چاقو و چكش جراحان  ــد و ناخواس گرفتار ش
زيبايي سپرد، هر چند كه شايد اين عمل آن قدرها هم نام 

جراحي زيبايي را به دوش نمي كشيد.
ــران و مقابل  ــگاه ته ــم بهمن1327 در دانش پانزده
ــاختمان دانشكده حقوق، به سوي شاه كه براي شركت  س
ــم «پانزدهمين سالروز آغاز بناي دانشگاه تهران  در مراس
ــگاه شده و مقابل ورودي  در محل كنوني اش» وارد دانش
ــود تا وارد تاالر  ــده ب ــكده حقوق از اتومبيل پياده ش دانش
ــد. اين رويداد در كنار اين كه  ــود تيراندازي ش ــم ش مراس
ــاه را به صرافت  ــه دليل جراحت هاي حاصل از ترور، ش ب
ــران را نيز تغيير  ــير تاريخ اي ــي زيبايي انداخت، مس جراح
داد؛ چرا كه پس از آن حزب توده غيرقانوني شد، ايران به 
ــد، شاه اختيارات بيشتري  غرب نزديك و بعدا متحد آن ش

به دست آورد و بعدا راه ديكتاتوري در پيش گرفت. 

ــليك  ــاه ش ــوي ش ــه ترور از 5 گلوله كه به س در حادث
ــده بود 3 گلوله به كاله او اصابت كرده بود، يك گلوله  ش
ــته و خراش  ــت او گذش ــه صورت مماس بر بدن از پش ب
ــا عبور از كنار  ــاخته و يك گلوله هم ب ــري وارد س مختص
ــدك جراحتي به وجود  ــت لب، ان ــورت او در ناحيه پش ص
ــاعت 3 بعد از ظهر صورت گرفته  آورده بود. تيراندازي س
بود و پس از آن شاه و ضاربـ  كه هدف ضربات نظاميان 
ــاه قرار گرفته بودـ  به دو بيمارستان جدا از  و محافظان ش
هم منتقل شدند، ضارب درگذشت و شاه ساعتي بعد پس 

از پانسمان بيمارستان را ترك كرد. 
ــيب جدي نديد  ــا پهلوي در اين حادثه آس محمدرض
ــمان انتقال  ــماره دو ارتش براي پانس ــتان ش و به بيمارس
ــه كاخ اختصاصي رفته و  ــمان ب ــت. وي پس از پانس ياف
ــكان معالج مبني بر سالمتي شاه  اعالميه اي از طرف پزش
ــار يافت و البته در اين ميان به شكل رسمي، سخني  انتش
ــاه منتشر نشد؛ اما  از انجام جراحي زيبايي روي صورت ش
ــمي كه در هفته ها  اين پايان ماجرا نبود، بنابر اخبار غيررس
ــر شد، پزشكان تالش زيادي براي از  و ماه هاي بعد منتش
ــاه ايران كرده بودند و  ــن بردن اثر زخم روي صورت ش بي
جالب ترين قسمت داستان اينجا بود كه محمدرضا پهلوي 
ــاندن زخم گلوله،  ــوء قصد مدتي براي پوش ــد از اين س بع

سبيل گذاشته بود.

وقتي محمدرضا پهلوي مجبور به جراحي زيبايي شد

جراحي هاي زيبايي پرطرفدار در ايران و عوارض آنها

بيني هاي بزرگ و چربي هاي زياد
ُسميرا زماني/ جام جم

ــه جراحي هاي زيبايي در  ــش قابل توجه اقبال ب افزاي
ــورمان، چيزي نيست كه از نظرها  ــال هاي اخير در كش س
پنهان مانده باشد. بسياري حتي با وجود اين كه هيچ نيازي 
ــراغ اين كار مي روند و حتي  ــه عمل جراحي ندارند به س ب
ــمي، هزينه و  ــم  و هم چش ــد به داليلي چون چش حاضرن
ــان بخرند. در اين ميان تعدادي  ــي درد اين كار را به ج حت
ــورمان طرفداران بيشتري  از جراحي هاي زيبايي در كش

دارند كه در ادامه به طور اجمالي مرور شده اند.
جراحي بيني؛ صدرنشين بالمنازع 

ــران از لحاظ انجام عمل جراحي زيبايي بيني در دنيا  اي
ــت آورده است و حتي كشورهايي مانند  رتبه اول را به دس
ــتان و فرانسه در رتبه هاي بعد از كشورمان  آمريكا، انگلس
ــورمان حدود 70 درصد  ــد. جراحي بيني در كش قرار دارن
ــكيل مي دهد. تقريبا 80  ــتيك را تش از جراحي هاي پالس
ــل جراحي زيبايي  ــب بعد از عم ــاني كه برچس درصد كس
ــكالت  ــي را بر چهره دارند، دليل اصلي جراحي را مش بين
ــران دارند كه  ــعي بر توجيه ديگ ــي مي خوانند و س تنفس
ــت كه بيش  به دنبال زيبايي نبوده اند و نكته جالب اينجاس
ــود را عمل مي كنند از فرم  ــاني كه بيني خ ــي از كس از نيم
جديد بيني خودشان راضي نيستند و دوباره نسبت به انجام 
ــورمان  جراحي اقدام مي كنند. عمل جراحي بيني در كش

ــك هزينه هاي مختلفي دارد  ــته به بيمارستان و پزش بس
ــا 10 ميليون تومان  ــط از 2 ت ــا اين هزينه به طور متوس ام

متغير است.
تزريق بوتاكس؛ خطرناك اما پرطرفدار

ــن عمل هاي  ــي از پرطرفدارتري ــق بوتاكس يك تزري
تزريقي زيبايي در كشورمان است. بيشترين استفاده از اين 
ــاني و بين  عمل براي برطرف كردن چين ها و خطوط پيش
ابروهاست. بر اساس برخي آمار و ارقام روزانه در تهران به 
ــط بين 2 تا 3 هزار نفر براي تزريق بوتاكس به  طور متوس
مطب ها و كلينيك هاي پوست و زيبايي مراجعه مي كنند و 
تزريق آن بين 350 تا 450 هزار تومان و حتي گاهي باالتر 
ــكان همواره  ــت كه پزش هزينه دارد. نكته جالب اينجاس
نسبت به عوارض احتمالي بلندمدت تزريق بوتاكس مانند 
ــاره مي كنند، اما افرادي  ــي، افتادگي پلك و ابرو اش دوربين
ــن كمي دارند از انجام آن منصرف  كه خيلي از آنها حتي س
نمي شوند. نكته قابل تامل در رابطه با تزريق بوتاكس اين 
ــت كه در چند ماه اخير اقالم بي كيفيتي براي انجام اين  اس
كار به بازار راه يافته اند كه آثار مخربي براي مصرف كننده 

دارد، اما به خاطر قيمت پايين مشتريان زيادي دارد.
پيوند مو؛ سبقت آقايان از خانم ها

ــايد تنها عمل جراحي زيبايي  ــام عمل پيوند مو ش انج

ــتر از زنان به دنبال آن هستند.  ــت كه مردان بسيار بيش اس
ــت  ــكالت مهمي اس كم مويي، ريزش مو و كچلي از مش
ــوند و حاضرند  ــياري از مردان با آنها رو به رو مي ش كه بس
ــان هزينه هاي زيادي صرف كنند كه  ــراي از بين بردنش ب
ــترده مراكز كاشت مو شاهدي براي اين امر  تبليغات گس
است. بسياري از جراحي ها، پيوندها و كاشت مو به صورت 
ــود. به اعتقاد  ــي موضعي انجام مي ش ــرپايي با بي حس س
كارشناسان در بسياري از موارد و با توجه به پيشرفت هاي 
علمي پيوند مو به روش هاي جديد يك عمل راحت است 
ــوارد رضايت بيماران را هم در پي دارد؛ البته  ــه در اكثر م ك
ــط متخصصان انجام شود. اما اگر  در صورتي كه كار توس
ــود عوارض  ــط يك غيرمتخصص انجام ش اين كار توس

بدي را به دنبال دارد. 
شايع ترين عوارض اين نوع عمل شامل درد و سوزش 
خفيف در ناحيه پشت سر، تورم پيشاني و صورت، تشكيل 
دلمه هاي كوچك روي محل هاي كاشت و در گاهي موارد 
عفونت و خونريزي خواهد بود. هزينه كاشت مو نسبت به 
ــت و نمي توان يك قيمت  بانك موي هر فرد متفاوت اس

ثابت براي آن ارائه داد. 
تزريق چربي؛ چاله پركني در صورت!

يكي از روش هاي پرمشتري جراحي زيبايي در كشور 
ــق چربي در نقاط مختلف بدن همچون لب، صورت،  تزري
گونه ها، زير چشم، سينه ها و ... است. در اين عمل پزشك 
تحت بي حسي موضعي حدود 100 تا 200 سي سي چربي 
از ناحيه شكم يا ران ها را توسط يك دستگاه مكش خفيف 
از يك سوراخ كوچك روي پوست تخليه كرده و سپس با 
يك دستگاه مخصوص به محل مورد نظر تزريق مي كند. 
ــته كردن لب ها، حجيم كردن سينه ها،  افراد براي برجس
ــورت مثل گونه و  ــر و فرو رفته ص ــر كردن مناطق الغ پ
ــده و خطوط اطراف دهان و  ــم، پر كردن خط خن زير چش
همچنين براي پر كردن جاي آكنه و بريدگي هاي قديمي 
به دنبال تزريق چربي مي روند. هزينه انجام چنين عملي با 
ــود از يك  توجه به ناحيه اي كه عمل روي آن انجام مي ش

تا 4 ميليون تومان است.
جراحي افزايش قد؛ گران و غيرقانوني

عمل جراحي افزايش قد شايد از شايع ترين عمل هاي 
ــورمان نباشد، اما يكي از عمل هايي است  جراحي در كش
ــاال و خطرات زيادي كه دارد در ميان  ــه با وجود هزينه ب ك
ــياري از  ــادي دارد، چرا كه بس ــر جوان طرفداران زي قش
نوجوانان در دوران بلوغ نسبت به وضع بدني و رواني خود 
ــتي ندارند. در هر حال اين عمل جراحي كه در  تصور درس
ــتر موارد ناموفق است مورد تاييد بسياري از پزشكان  بيش
ــت و در اكثر موارد منجر به عفونت هاي شديد و حتي  نيس
ــبت به قبل مي شود. اين عمل  ــدن قد فرد نس كوتاه تر ش
ــتر در مراكز غيرقانوني انجام مي شود و هزينه اي بالغ  بيش

بر 20 ميليون تومان دارد.
 جراحي سينه و شكم؛ روياي اغواگر تناسب اندام

ــتر براي زناني انجام مي شود  ــينه بيش عمل جراحي س
ــرطان سينه شكل ظاهري خود را از دست  كه به خاطر س
ــت به انجام چنين جراحي اي مي زنند،  داده اند و ناگزير دس
اما در سال هاي اخير بسياري از زنان با خارج كردن چربي 
ــبت به زيباتر كردن اندام خود اقدام  اضافي يا برعكس نس
ــايع ترين مراجعات در  ــن حال يكي از ش ــد. در عي مي كنن
ــكم  ــكلي ها و نازيبايي هاي ش جراحي هاي زيبايي، بدش
ــت. جراحي شكم يا تامي تاك روشي است براي صاف  اس
كردن شكم با برداشتن پوست و چربي اضافي و همچنين 
ــكم. عوارض عمل هاي  ــفت كردن عضالت ديواره ش س
جراحي سينه و شكم معموال مربوط به عفونت ها مي شود. 
ــك تا  ــي از ي ــورمان هزينه هاي ــا در كش ــن جراحي ه اي

10ميليون تومان دارد.

سياستمداراني كه با عمل زيبايي جوان تر

از پوست شيراك تا ابروي
ــياري ديگر از مظاهر دنياي  جراحي هاي زيبايي هم مانند بس
ــردم پيدا كرد و در اين  ــي زود جاي خود را ميان م ــد خيل جدي
ــياري ديگر از مظاهر ابتدا نصيب هنرمندان و  ميان مانند بس
ورزشكاران شد. اما در سال هاي اخير اقبالي كه سياستمداران 
ــبت به اين جراحي ها نشان دادند باعث شد جنجال هاي  نس

خبري زيادي در اين رابطه به وجود بيايد. 
ــه انجام جراحي  ــان اين كار با بيان اين ك ــياري از مخالف بس
زيبايي توسط يك سياستمدار براي اين كه در نظر مردم زيباتر 
ــد كار اشتباهي است، موفقيت اين سياستمداران  به نظر برس

ــم آنها نمي دانند و معتقدند  ــه خاطر منش، تجربيات و عل را ب
ــه مردم تنها با توجه به قيافه ظاهري اين افراد را انتخاب  عام
ــام عمل جراحي زيبايي  ــد. در اين ميان موافقان انج كرده ان
ــط سياستمداران اين امر را شخصي مي دانند و اين را كه  توس
ــد  ــتمدار بخواهد در نظر مردم زيباتر به نظر برس  يك سياس

كار اشتباهي نمي خوانند.
نكته جالب اينجاست كه خود سياستمداران هنوز به اين باور 
نرسيده اند كه انجام عمل جراحي زيبايي برايشان كار درستي 
ــت، چرا كه بيشتر آنها پس از اين كه جنجال هاي مختلف  اس

قذافي؛ جراحي پيري
ــتر شبيه به يك  ــتان انجام جراحي زيبايي رهبر مخلوع ليبي بيش داس

طنز است كه برگرفته از اعترافات پزشك برزيلي اش الياس ريپرو است 
كه چند سال قبل براي شركت در كنفرانس جراحي ترميمي به ليبي 

وارد شده بود و به دستور ديكتاتور مجبور شد كاري كند كه چهره 
ــد. وي مي گويد: ما هم برايش  آقاي ديكتاتور جوان تر به نظر برس

مو كاشتيم و هم كلي چربي به زير پوستش تزريق كرديم. خودش 
اصرار داشت كه ميزان چربي خيلي زياد باشد.  ما هم به دستور خودش 

ــل كرديم. نتيجه اش را هم كه ديديد. به جاي اين كه به يك مرد 45  عم
ــود، شبيه يك مرد 65 ساله شد. يادم هست كه او در وسط  ــاله تبديل ش س

ــتور داد نه فقط  عمل حتي هوس خوردن همبرگر كرد و دس
براي خودش كه براي همه حاضران و كادر پزشكي همبرگر 
ــتيم. قذافي خودش  ــليم نداش بياورند. ما هم چاره اي جز تس
خواسته بود تا بي حسي موضعي داشته باشد تا وسط عمل به 

ما بگويد كجاي صورتش را بهتر درست كنيم!

فرناندز؛ ملكه بوتاكس
كريستينا فرناندس دي كريشنر، نخستين رئيس جمهور زن آرژانتين از سياستمداراني است كه رقبايش وي را متهم كرده اند 
ــان دهد  ــيار جوان تر و زيباتر از چيزي كه بود نش ــته ظاهرش را تغيير دهد و خود را بس كه با انجام جراحي هاي زيبايي متعدد توانس

و به همين دليل هم مردم در انتخابات رياست جمهوري به وي راي دادند و پيروز شد.
ــت جمهوري كشورش  ــته در انتخابات رياس ــت كه وي عنوان اولين زني را دارد كه توانس  اين در حالي اس
پيروز شود و به هيچ عنوان هم به دنبال اين نيست كه انجام جراحي پالستيك را انكار كند. بسياري استفاده 
اين خانم از كفش پاشنه بلند، بيني جراحي شده، آرايش فوق العاده گران قيمت، مدل موي بسيار جذاب و 

تعداد ديگري جراحي هاي كوچك را عواملي مي دانند كه وي را رئيس جمهور كرد. 
مخالفان فرناندز اين خانم 52 ساله را ملكه بوتاكس مي خوانند و ظاهرا سيماي خوب عكاسي شده 
و لبخند فرناندز در جلب آراي روستاييان فقير آرژانتيني از ايالت پاتاگوئيا تا آماوزن بسيار مؤثر بوده 
است. وقتي از وي پرسيدند فكر نمي كني ظاهر آراسته ات نقش مهمي در جلب آراي شما داشته باشد 
پاسخ داد: رونالد ريگان هم موهايش را رنگ مي كرد، سيلويو برلوسكوني هم جراحي بيني داشته 
ــت، در ضمن بسياري از رهبران مطرح دنيا در معرض شايعه هاي اين چنيني  ــته اس و هم مو كاش
قرار داشته اند. در هر حال خبرنگاران آرژانتيني مي گويند به محض اين كه زمزمه فرناندز براي 

رياست جمهوري مطرح شد، يك باره فرم لب و همه زواياي ظاهري او تغيير پيدا كرد.
ــافرت نمي كند و روزي حداقل 4 بار لباس  ــود او بدون چند چمدان لباس مس گفته مي ش
ــخصيت  ــبيه اويتا پرون، يك ش عوض مي كند و در دوران انتخابات تالش زيادي كرد تا ش

سياسي جوان و زيبا باشد كه در سن 32 سالگي فوت كرد.

هيالري كلينتون؛ انكار واقعيت
وزير خارجه آمريكا كه رفتار سنجيده اي پس از شنيدن خبر خيانت شوهرش داشت و پس از اين اتفاق پايش بيشتر 
ــت كه با وجود عكس هايي كه دليل محكمي براي انجام عمل  ــتمداراني اس ــد، از ديگر سياس ــت باز ش از قبل به سياس
ــت عكس هاي قديم و جديد وزير خارجه آمريكا  ــت، مصرانه انجام اين عمل را انكار مي كند. كافي اس زيبايي اش اس
ــان مي دهد كلينتون چه عمل هايي  ــي كرد چرا كه اين عكس ها بخوبي نش را كنار هم بررس

انجام داده است.
جراحان پالستيك معتقدند چهره وي با چندين عمل مختلف جوان سازي 
ــود وزير خارجه آمريكا از تركيبي از  ــت. بر اين اساس گفته مي ش ــده اس ش
ــتفاده كرده، ابروها و پلك چشم هايش را باال  ــتيك اس جراحي هاي پالس
كشيده، پوست صورت و گردنش را پيلينگ كرده و چربي هاي زير چانه اش 
ــت كه همه اينها در كنار هم باعث شده چهره اش  ــن كرده اس را ليپوساكش
ــتيك  ــتان تكذيب انجام جراحي پالس ــر و جوان تر به نظر برسد.داس زيبات
ــانه ها هم باز شد، به طوري كه سال 2006  ــط كلينتون حتي پايش به رس توس
ــر نماينده جمهوريخواهان  زماني كه كلينتون هنوز يك نماينده بود، جان اسپنس
ــور براي جراحي هاي پالستيك  ــرمايه كش وي را به هدر دادن ميليون ها دالر از س
صورتش متهم كرد. پس از اين ادعا جنجال بزرگي به راه افتاد و كار به آنجا رسيد كه 
ــخنگوي  ــد كه در آن س تكذيبيه اي تند در روزنامه ها چاپ ش
ــش كردن هم بلد  ــن عنوان كه وي حتي آراي ــون با اي كلينت
ــود  ــد تا زيباتر ش ــت، اين كه زير تيغ جراحان رفته باش نيس
ــت كه چند وقت بعد خود  ــب كرد. نكته جالب اينجاس را تكذي
ــه يك نماينده ديگر گير دادند و او را  ــالري كلينتون و جان ادوارد ب هي
ــواي خاص و عام  به خاطر اين كه روي صورتش عمل زيبايي انجام داده رس
ــابق آالسكا و معاون نامزد  ــارا پيلين، فرماندار س كردند. در كنار كلينتون، س
ــت جمهوري جمهوري خواهان در انتخابات اخير آمريكا ديگر  ــابق رياس س
سياستمدار زن آمريكايي است كه گفته مي شود عمل جراحي زيبايي انجام 
ــت كه وي هم مانند كلينتون انجام اين  ــت و نكته جالب اينجاس داده اس

قبيل جراحي ها بر صورتش را انكار كرده است.

والديمير پوتين؛ اعالم رسمي
ــت كه وي  ــتان جراحي زيبايي والديمير پوتين از آنجايي جذاب اس داس
ــتمداران معروف كه انجام اين عمل را انكار مي كنند،  بر خالف ديگر سياس
ــي روي بيني اش انجام  ــالم كرده كه عمل جراحي زيباي ــما اع خودش رس

داده است. 
رئيس جمهور سابق روسيه كه براي قابليت هاي مختلفي كه دارد از اسب 
سواري گرفته تا داشتن كمربند سياه جودو، حسابي سر زبان ها افتاده، با بيان 
اين خبر صراحتا نشان داد كه به عنوان يك سياستمدار از اين كه عمل جراحي 
زيبايي انجام داده است، خجالت نمي كشد. البته در كنار عمل جراحي زيبايي بيني 
ــق بوتاكس و تزريق مواد پركننده به  ــل زيبايي پلك تحتاني، ليفت ابرو، تزري عم

گونه ها از ديگر مواردي است كه رسانه ها مصرانه 
بر انجام آنها توسط پوتين تاكيد كرده اند اما 

خودش آنها را تائيد نكرده است.

صدام حسين و جراح پالستيك مخصوص
صدام جراح پالستيك مخصوص خودش را داشت.

ــتيك  ــير را كه يكي از نزديك ترين افراد به صدام بود ماهرترين جراح پالس  البش
ــت  عراق در زمان جنگ ايران و عراق مي دانند كه صدام را كه از ناحيه صورت و دس
ــاني از  ــده بود مداوا كرد و آنقدر در جراحي وي موفق عمل كرد كه هيچ نش زخمي ش

جراحت وي پوستش باقي نماند.
ــت كه وي عالوه بر خود صدام  ــتيك صدام اين اس  نكته جالب در مورد جراح پالس

ــتند با جراحي تبديل  ــباهت داش نزديك به 8 نفر را كه تا حدي به رئيس جمهور عراق ش
به بدل هايش كرده بود.
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د نكرده است.

ــتيك   جراح پالس
ــت   صورت و دس
ــاني از  ه هيچ نش

 عالوه بر خود صدام 
ــتند با جراحي تبديل 

ــليك ــاه ش ــوي ش ه بهس
صابت كرده بود، يك گلوله
ــته و خراش ــت او گذش ش
ــا عبور از كنار ك گلوله هم ب
ــدك جراحتي به وجود ، ان
3 بعد از ظهر صورت گرفته
كه هدف ضربات نظاميان
ـدـ  به دو بيمارستان جدا از
شت و شاه ساعتي بعد پس

كرد.
ــيب جدي نديد  حادثه آس
ــمان انتقال ش براي پانس
ــه كاخ اختصاصي رفته و
معالج مبني بر سالمتي شاه
ن به شكل رسمي، سخني
ــاه منتشر نشد؛ اما ورت ش
ــمي كه در هفتهها  غيررس
كان تالش زيادي براي از
ــاه ايران كرده بودند و ت ش
جا بود كه محمدرضا پهلوي
ــاندن زخم گلوله، اي پوش

ن ز پس ر ر ر ر ر وز
ــت ــتمداراني اس ــد، از ديگر سياس ــت باز ش از قبل به سياس

ــت، مصرانه انجام اين عمل را انكار ميكن زيبايياش اس
ا ــي كرد چرا كه را كنار هم بررس

انجام داده است.
جراحان پالس
ــت. ــده اس ش
جراحيهايپ

كشيده، پوست
ــ را ليپوساكش
ــر و جوان زيبات
ــط كلينتون توس
زماني كه كلينتون ه
وي را به هدر دادن ميل

صورتش متهم كرد. پس
تك
ك
ني
را تك
ــالري كلي ــهي
به خاطر اينكه روي
كردند. در كنار كلينتو
ــت جم ــابق رياس س
سياستمدار زن آمريك
ــت و نكته داده اس
قبيل جراحيها

و به همين دليل هم مردم
 اين در حالي
ب پيروز شود و
اين خانم از
تعداد ديگ
مخ
و لبخن
است.
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ــت، چرا كه بيشتر آنها پس از اينكه جنجالهاي مختلف ن  اس

 شبيه به يك 
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