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خبر كوتاه
حمله تند انصاریفرد به کمیته
انضباطی

دو روز قبل کمیته انضباطی فدراسیون
فوتبال احکام مربوط به هفته هشتم را اعالم
کرد که مهم ترین آن ،محرومیت دوباره
ی فرشاد احمدزاده بود که به زعم کمیته
انضباطی به علت «توهین و تهدید داور» صادر
شده بود .این اتفاق ،واکنش های مختلفی را
در شبکه های اجتماعی به دنبال داشت؛
از یک سو عده ای از هواداران پرسپولیس
نسبت به رفتار احمدزاده و عملکرد او در این
فصل واکنش نشان دادند و عده ای دیگر هم
علیه کمیته انضباطی موضع گرفتند .حال
 48ساعت پس از این اتفاقات ،انصاری فرد
مدیرعامل سرخ ها با انتشار بیانیه ای ،نسبت
به ارکان فوتبال اعتراض کرده است:
*  9جلسه محرومیت انضباطی در حالی
برای پرسپولیس در نظر گرفته شده که حداقل
 4-5جلسه آن با توجه به دیگر احکام صادره حق
تیم نبوده و در قبال تخلفات دیگر تیمها همچون
پرسپولیس سخت گیرانه حکم داده شده .مثال
محرومیت شجاع خلیلزاده که نه داور و نه ناظر
بازی گزارشی نداده بودند کامال غیرمنصفانه بود.
در برخی موارد محرومیت اصال حق پرسپولیس
نبود و این حقیقتا به تیم لطمه وارد کرده آن
هم در حالی که این وضعیت دقیقا در برنامه
ریزی مسابقات و اشتباهات داوری هم به نفع
برخی تیمها تمام شده و به ضرر پرسپولیس .هر
جا که حق تیم و بازیکنی از پرسپولیس تضییع
شود نه سکوت میکنیم و نه دست روی دست
میگذاریم.
* محرومیت یک جلسهای اخیر احمدزاده
را بررسی میکنیم .البته محرومیت او قطعی
است و جای تجدیدنظرخواهی گذاشته نشده.
ما حکم کمیته انضباطی و گزارش داور درباره
اظهارات ایشان موقع اخراج در بوشهر و ادعایی
که خودش اخیرا مطرح کرده که توهینی نکرده
را بررسی میکنیم و نتیجه آن را خواهیم گفت.
اگر حق با احمدزاده باشد و او اهانت یا تهدیدی
نکرده باشد آن را با جدیت پیگیری خواهیم کرد.
کال در اینکه احمدزاده باید مراقب باشد تردید
نیست اما ایا با دیگر تخلفات عوامل دیگر تیمها
هم اینطور برخورد شده است؟
* کالدرون تاکید دارد طبق ویدئوهای
موجود در مصاحبهاش اتهامی به استقالل نزده و
توهینی هم به داور نکرده و فقط از تصمیم داور
در صحنه پنالتی و آفساید در آن بازی تعحب
کرده وقبال هم گفته بود برخی تصمیمات بیرون
از زمین نباید در نتایج تاثیرگذار باشد .این یک
اظهارنظر کلی بوده که ربطی به بازی استقالل و
پارس جم نداشته و به همین خاطر دلیلی برای
محروم کردن او وجود ندارد.
* افرادی در ماههای گذشته و فصل جاری
اتهام حمایت از پرسپولیس و اتهام مهندسی
نتایج را زدهاند ولی هیچ برخوردی با آنها نشده
نه احضار شدهاند و نه محروم؛ در حالی که این
اتهامها فقط در مورد پرسپولیس نبوده بلکه
اتهام به برگزار کنندگان لیگ و ارکان فوتبال
کشور بوده و چون برخوردی نشده هر کس به
خود اجازه میدهد به پرسپولیس اتهام بزند تا
شاید اینگونه در رقابت با پرسپولیس لطمهای به
این تیم زده و ناکامیها را توجیه و جو را علیه
پرسپولیس سنگین کند.
* قهرمانیهای پرسپولیس موجب شده
شاهد ایجاد هجمه و فرافکنیهای زیادی علیه
پرسپولیس باشیم .به آنها که با این فرافکنیها
قصد ضربه زدن به پرسپولیس را دارند صراحتا
می گویم بدانند باشگاه از امروز با هرکس که
اتهامی به پرسپولیس بزند مدارا نکرده و
شکایت خواهد کرد و امیدواریم عزمی جدی
برای برخورد در فدراسیون وجود داشته باشد.
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گرد و خاک استراماچونی در عصر پاییزی تهران

اخبار

فسخ قرارداد ویلموتس جدی است؟

سعید سرفرازیان

مشکالت مالی و عدم پرداخت حق و حقوق
مربیان و بازیکنان فشار زیادی را متوجه باشگاهها
کرده است .استقالل  ،پرسپولیس و فدراسیون
فوتبال به واسطهی حضور مربیان خارجی به
صورت جدیتر با چالش مالی روبرو هستند.
مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی تیم ملی تهدید
به فسخ قرارداد کرده ،استراماچونی هم با مدیران
باشگاه استقالل اتمام حجت کرده که اگر در دو
هفتهی پیش رو اتفاق خاصی در مورد پرداخت
دستمزدهایشان روی ندهد ادامهی فعالیتش
در استقالل غیر ممکن است،گابریل کالدرون
آرژانتینی هم هر آن ممکن است به فیفا شکایت
کند کاری که برانکو انجام داد تا بتواند زودتر به
پولش برسد .مطلبی که معموالً مورد غفلت مدیران
باشگاهها قرار میگیرد عدم دقت و توجه به این
نکته میباشد که مربیان خارجی مانند مربیان
داخلی نیستند که با خواهش و التماس آنان را
راضی کرد تا کمی بیشترصبر کنند تا در فرصتی
مناسب پول آنان پرداخت شود .کدخدامنشی برای
مربیان خارجی چندان جواب نمیدهد مگر اینکه
آنها به شرایط اقتصادی باشگاه اشراف داشته باشند
و به صداقت مدیر خود اطمینان داشته باشند.
مارک ویلموتس ،فسخ قرارداد جدی است؟

در حالی که بیست و سوم آبان ماه تیم ملی یک
بازی حساس با عراق از سری مسابقات مقدماتی جام
جهانی قطر را در پیش دارد و نتیجه گیری در این
بازی حیاتی و ضروری میباشد خبر فسخ یکطرفه
قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال شرایط تیم
ملی را در در هالهای از ابهام فرو برده است .هفتهی
گذشته تاج در یک برنامهی تلویزیونی از پرداخت
مبلغی قابل توجه از قراداد ویلموتس در چند روز
آینده داد خبر داد اما هنوز خبری مبنیبر پرداخت
دستمزد ویلموتس در رسانهها منتشر نشده هیچ
بلکه باعث دلخوری شدید ویلموتس از بد قولی
فدراسیون هم شده است .شکوری سرپرستی دبیر
کل فدراسیون فوتبال گفته این خبر گمانه زنی
رسانههاست و چنین خبری صحت ندارد چون اگر
ویلموتس قراداد خود را فسخ کند حتما فدراسیون
فوتبال باخبر میشود .البته ویلموتس تا حاال اظهار

نظری نکرده تا صحت و سقم خبر مورد بررسی قرار
گیرد .وحید هاشمیان دستیار ویلموتس در مواجهه
با سوالی در مورد فسخ قرارداد سرمربی تیم ملی
گفته بهتر است در این زمینه از فدراسیون فوتبال
سوال شود .با کنار هم قرار دادن این شواهد به
این نتیجه میرسیم که دستمزد ویلموتس پرداخت
نشده و او هم به شدت دلخور است چون به او گفته
شده به این زودی هم امکان پرداخت دستمزدش
وجود ندارد پس بهتر است فعال صبر کند .کاری که
کیروش اصال بلد نبود و به هر ترتیبی بود حرف
خود را به کرسی مینشاند .حاال باید منتظر بمانیم
و عکسالعمل ویلموتس را به نظاره بنشینیم.
امیدواریم که طرفین در آستانهی بازی حساس با
عراق به یک توافق عاقالنه دست پیدا کنند چون
حسرت خوردن در فردای مسابقه سودی برای
فوتبال ایران نخواهد داشت.
گرد و خاک استراماچونی در عصر پاییزی
تهران

آتش بازی شاگردان استراماچونی در آزادی
و به آتش کشیدن نفت آبادان هنوز فروکش نکرده
بود که گرد و خاک استراماچونی در کنفرانس
مطبوعاتی پایان بازی همه را شوک زده کرد  .اهالی
رسانه انتظار داشتند استراماچونی از خود و کارهای
بزرگش در استقالل بگوید که به راحتی همهی
تیمها را گلباران میکند اما او خیلی زود سر بحث
اصلی و مهم مشکالت مالی تیم رفت او گفت از
شنیدن وعده و وعید مدیران استقالل خسته شده و

قلبش شکسته ،دیگر نمیتواند به چشم شاگردانش
نگاه کند و بگوید بازهم صبر کنید ،اگر در مدت
دو هفته که مسابقات تعطیل است اقدامی صورت
نگیرد ادامهی همکاری با آبیپوشان غیر قابل تصور
خواهد بود .حرفهای صریح و شفاف استراماچونی
بدون هیچ توضیحی اضافه یعنی استقالل نیاز به
پول دارد و حفظ انگیزه و رغبت بازیکنان با قول
و قرارهای الکی میسر نیست .عالج واقعه قبل از
اتفاق هر گونه حاشیهای به سود استقالل میباشد.
البته وریا غفوری هم که همراه سرمربی تیم به
کنفرانس مطبوعاتی آمده بود تأیید کرد که عدهای
قصد فریب بازیکنان و مربیان تیم را دارند و با
وعده و وعید میخواهند زمان بخرند .تیم پشتیبان
سرمربی است و هیچ قدرتی نمیتواند بازیکنان را
از استراماچونی دور کند .فتحی در مورد حرفهای
استراماچونی هیچ واکنشی نشان نداده و تنها
خبر رسیده که هیئت مدیرهی استقالل جلسهی
فوقالعاده برگزار میکند تا از پیش آمد هرگونه
حاشیه جلوگیری شود .فتحی میداند هواداران
پشت سرمربی هستند و باید حتما کاری مثبت
انجام دهد.
گابریل کالدرون

شرایط در پرسپولیس هم چندان جالب
نیست .کالدرون هم مدتهاست پولی را دریافت
نکرده است و به شدت از اوضاع موجود نگران و
دلخور میباشد .مدیرعامل پرسپولیس میگوید
پول های زیادی پیشخور شده و تامین منابع

مالی جدید کار راحتی نیست .اسپانسر هم اعالم
کرده حتی پرسپولیس به ما هم بدهکار است و
امکان پرداخت پول بیشتری وجود ندارد .حتی
خبر رسید که کالدرون قصد دارد بد قولی مدیران
باشگاه پرسپولیس را به فیفا گزارش کند و آنها را
از شرایط خود آگاه نماید  .این سبک از شکایت را
برانکو ایوانکوویچ هم در پرسپولیس در پیش گرفت
او هم همزمان با حضور در پرسپولیس به فیفا
شکایت کرد و موفق شد قراداد خود را دریافت کند
البته مقدار زیادی هم از دستمزد برانکو ایوانکوویچ
که مربوط به فصل قبل است باقی مانده همین
مشکل را هم آبیها با شفر دارند .کالدرون هم
مانند استراماچونی و ویلموتس از شنیدن وعده
های الکی خسته شده است و میخواهد یک اقدام
مثبت ببیند.
جیب های خالی و التماس دعا از وزارت ورزش

اینک دو تیم مطرح لیگ و تیم ملی با یک
مشکل مشترک روبرو هستند .سه سرمربی خارجی
چشم انتظار دریافت پول هستند ولی از پول خبری
نیست ،فدراسیون فوتبال تحریمها را بهانه کرده،
استقالل و پرسپولیس عدم پرداخت حق پخش
و تعلل اسپانسر و شرایط بد اقتصادی کشور را
دلیل اصلی برای عدم تحقق وعدههای داده شده
برشمردهاند ،اینک تاج ،فتحی و انصاریفرد چشم
به دست سلطانیفر دوختهاند تا مثل همیشه
وزارت ورزش جور آنها را بکشد تا تیم های تحت
مدیریت آنها دچار بحران و حاشیه نشود .هواداران
استقالل تهدید کردهاند اگر اوضاع استقالل بهم
بریزد تجمعات اعتراضی خود را به مقابل مجلس
شورای اسالمی خواهند کشاند چون دیگر نمی
خواهند مانند فصول تیم خویشان قربانی ضعف و
بی لیاقتی مدیران باشگاه شود .فدراسیون فوتبال
هم بازی حساس و سرنوشت ساز با عراق را دلیلی
برای رسیدگی وزارت ورزش به امور تیم ملی
دانسته چون اگر آرامش تیم ملی خدشهدار شود
امکان وقوع هر اتفاق ناخوشایندی وجود دارد که
بدترین آن حذف از مسابقات مقدماتی جام جهانی
قطر میباشد .پرسپولیسی ها هم مانند استقالل
دوست ندارند از قافله صدر نشینی عقب بیفتد آیا
وزارت ورزش اقدام عملی انجام خواهد داد؟

واقعیت های فوتبال ایران

شرایط مبهم ویلموتس در تیم ملی
حسن صانعی پور

هجده دوره لیگ برتر ،هرگز نتوانسته است دست آورده های
مناسبی برای فوتبال ایران داشته باشد .اگر ،از کنارساخت چند
ورزشگاه در مشهد و اهواز و نیز تکمیل ورزشگاه نقش جهان،
بگذاریم ،تفاوت چندانی بین اولین و نوزدهمین دوره لیگ فوتبال
ایران نخواهیم دید .هنوز هم ،زیر ساخت های اقتصادی و روابط حرفه
ای الزم در فوتبال ایران ،ایجاد و فرهنگ سازی نشده است .و باشگاه
های سطح اول کشور ،از ثبات الزم برخودار نیستند.
شرایط مطلوب استقالل تحت الشعاع اولتیماتوم سرمربی
(واقعیت فوتبال ایران)

خط حمله ی آتشین استقالل تهران ،در هفته های اخیر،
مالحظه هیچ تیم را نکرده است .و طرفداران این تیم توانسته اند،
روند رو به رشد این تیم را برخالف سه فصل گذشته در نیم فصل اول
ببیند .و تیم خود را در صف مدعیان قهرمانی مشاهده کنند .سرمربی
این تیم در کنفرانس خبری بعد از بازی با نفت آبادان ،حقایقی را
عنوان کرد که کام فوتبال ایران و طیف آبی را تلخ نمود .صحبت
های درست آندره هرچند در مورد شرایط باشگاه مطبوع خود بود .اما
عمق فاجعه فوتبال ایران را نشان می دهد «.چیزی که من اینجا می
بینم ،امکان ادامه دادن با این تیم وجود ندارد .خیلی از افرادی که
کنار تیم هستند ،حتی یک ریال هم دریافتی نداشتند .بازیکنان نیز
هیچ دریافتی نداشتند پس با این وضعیت نمی توان امیدی به ادامه
راه داشت حتی اگر بخواهیم چشم روی خیلی از اتفاقات غیرحرفه ای
رخ داده ببندیم» چشم بستن بر روی اتفاقات غیر حرفه ای همان

مقوله ای است که می توان از آن به عنوان واقعیت فوتبال ایران نام
برد .حقیقتی که به انحای مختلف و با طرح برنامه های غیر اصولی
و انتخاب افراد غیر مختصص در راس فوتبال و حتی در استان ها و
شهرستان ها ،هر لحظه به شکلی ،پدیدار شده و زخم کهنه فوتبال را
ملتهب تر می کند.
شرایط مبهم ویلموتس در تیم ملی

طبق اعالم فیفا ،تیم ملی عراق اجازه میزبانی در بصره را در
دیدار با ایران و بحرین ،ندارد و می بایست کشور ثالثی را انتخاب کند.
عبدالخالق مسعود رئیس فدراسیون عراق اعالم کرد که اردن میزبان
دیدار تیم کشورشان برابر ایران و بحرین خواهد بود .حساس ترین
دیدار ایران در مرحله مقدماتی جام جهانی ،در حالی برگزار خواهد
شد .که بدرستی معلوم نیست .کدام ورزشگاه برای این مسابقه در نظر
گرفته شده است .واز طرفی شایعه فسخ یک طرفه ویلموتس ،اوضاع
و احوال را نامشخص تر نموده است .سرمربی  50ساله بلژیکی که در
چند ماه اخیر عملکرد نسبتا خوبی با تیم ملی داشته و با نمایش های
هجومی ،فوتبال دوستان را به آینده تیمش امیدوار کرده ،تاکنون
رقمی که باید از فدراسیون میگرفت را دریافت نکرده و حاال به ادعای
سایت های بلژیکی ،در آستانه ترک نیمکت تیم ملی قرار دارد .هرچند
فدراسیون اعالم کرده است؛ مارک ویلموتس به ایران خواهد آمد و
اردوی تیم ملی را برای دیدار حساس مقابل عراق تشکیل خواهد داد.
اما دل نگرانی اصلی اهالی فوتبال ایران از این اتفاقات ،کاهش انگیزه
شخص اول تیم ملی فوتبال است که اگر نتواند با تمرکز الزم به دیدار
عراق برود ،حسرت نرفتن به جام جهانی ،در دل هواداران خواهد ماند.

سفر مجدد اینفانتینو به تهران

یک منبع نزدیک به فیفا اعالم کرد؛ اینفانتینو رئیس فیفا طی
نامهای که ،به فدراسیون فوتبال ایران زده ،اعالم کرده است ،به زودی
راهی تهران میشود تا وضعیت حضور زنان را در ورزشگاهها از نزدیک
پیگیری کند .از شواهد و قراین پیداست که فیفا به دنبال این است
که عالوه بر بازیهای ملی در بازی های لیگ برتر ایران هم به زنان
این اجازه داده شود که راهی ورزشگاه شوند .تفاوت آشکار بازی های
ملی که هواداران علیرغم داشتن تمایالت رنگی دوگانه ،یک تیم را
تشویق می کنند با شرایط فوتبال باشگاهی در ایران ،و بحث تفکیک
زنان و مردان که منحصر به ایران است ،و تامین منابع مشخص در
این خصوص ،اجرای خواسته اینفانتینو را سخت و تا حدودی غیر
ممکن کرده است .حتی باید گفت تجهیز ورزشگاه آزادی که استادیوم
خانگی تیم های استقالل و پرسپولیس می باشد نیز ،برای تحقق این
امر مبهم بوده و باید دید متولیان فوتبال ایران و در راس آن مهدی
تاج ،چه برنامه ای در ایجاد مقدمات آن دارند .تا بشود امیدوار شد،
بانوان هوادار ایرانی بتوانند با آسودگی به ورزشگاه بیایند.

برد خنت در لیگ اروپا بدون حضور
محمدی

در چارچوب رقابتهای هفته چهارم
فوتبال لیگ اروپا در گروه  Iتیم خنت که
برخالف دیدار اخیرش میالد محمدی را جزو
نفرات ذخیره داشت ،از ساعت  ۲۳:۳۰پنجشنبه
شب در ورزشگاه فولکسواگن آرنا به مصاف
ولفسبورگ صدرنشین رفت.
ولفسبورگ که از امتیاز میزبانی در این
مسابقه بهره میبرد ،در نیمه اول به برتری یک
بر صفر رسید ،اما در نیمه دوم یاران محمدی
نمایش هجومی و بهتری ارائه کردند و موفق
شدند به پیروزی  ۳بر یک در این بازی دست
یابند تا  ۸امتیازی شده و در صدر جدول گروه I
لیگ اروپا قرار بگیرند.
تیم خنت در حالی موفق به کسب این
پیروزی ارزشمند شد که همانند ولفسبورگ از
سه دیدار قبلی در لیگ اروپا یک پیروزی و دو
تساوی داشت و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر
نسبت به این تیم آلمانی در جایگاه دوم قرار
گرفته بود ولی در نخستین دیدار دور برگشت
مرحله گروهی توانست حریف خود را شکست
دهد.
میالد محمدی که در بازی گذشته خنت
در ژوپیر لیگ بلژیک  ۹۰دقیقه در زمین
حضور داشت و در جریان پیروزی تیمش
مقابل استاندارد لیژ یک پاس گل داد ،در
بازی لیگ اروپا برابر ولفسبورگ آلمان تا پایان
نیمکتنشین بود.

ناکامی یاران حسینی در لیگ اروپا

در ادامه دیدارهای هفته چهارم لیگ اروپا،
تیم ترابزون اسپور که سید مجید حسینی را
برخالف مسابقه اخیرش در ترکیب داشت،
از ساعت  ۲۱:۲۵امشب مهمان کراسنودار در
ورزشگاه اختصاصی این باشگاه روسی بود.
یاران حسینی که در سه دیدار دور رفت
تنها یک تساوی برابر بازل سوئیس و دو شکست
مقابل ختافه اسپانیا و کراسنودار روسیه داشتند،
امشب هم نتوانستند مقابل کراسنودار به این
روند ناکامی پایان دهند و با نتیجه  ۳بر یک
مغلوب شدند.
ترابزون اسپور ترکیه با شکست در مسابقه
امشب یک امتیازی ماند تا باتوجه به اختالف ۹
امتیازی با بازل صدرنشین و اختالف  ۵امتیازی
با ختافه و کراسنودار ،تقریبا سرنوشت عدم
صعودش از مرحله گروهی لیگ اروپا مشخص
شود.
سید مجید حسینی که سومین بازی فصل
خود در مرحله گروهی لیگ اروپا را امشب برابر
کراسنودار روسیه انجام میداد و برخالف بازی
اخیرشان در ترکیب بود ،حضور  ۹۰دقیقهای در
زمین داشت.

فتاحی رفت؛ سهیل مهدی سرپرست
مسابقات سازمان لیگ فوتبال شد

سعید فتاحی از ریاست کمیته مسابقات
سازمان لیگ فوتبال ایران رفتنی شد و سهیل
مهدی جایگزین او شد.
حیدر بهاروند ضمن تشکر از زحمات سعید
فتاحی طی حکمی ،سهیل مهدی را با حفظ
سمت ،به عنوان سرپرست مسابقات فوتبال ایران
منصوب کرد.
در حکم رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران
آمده است:
«نظر به تخصص و تعهد شما در این حوزه،
موفقیت جنابعالی را در انجام وظایف محوله از
درگاه خداوند منان خواستارم».
سعید فتاحی پیشتر به عنوان رئیس کمیته
مسابقات سازمان لیگ فعالیت میکرد که رئیس
کمیته صدور مجوز حرفهای باشگاهها به عنوان
جایگزین او انتخاب شد.

دسترسی به خانم نایبرئیس امکانپذیر نیست

هیچ مسئولی درباره محرومیت نانوشته داوران زن فوتبال ایران اظهارنظر
نمیکند و بهاینترتیب مشخص نیست آنها در بازی هفته پیش رو نیز به
میدان خواهند رفت یا خیر!
حدود دو هفته پیش اعتراض  30داور بهحق و حقوق نگرفتهشان باعث
شد تا همه آنها با محرومیتی نانوشته روبرو شوند .داورانی که در میان آنها نام
تعداد زیادی از اصلیترین مهرههای قضاوت کننده در فوتبال بانوان ایران نیز
دیده میشود و بهاینترتیب هفته چهارم لیگ برتر بانوان با حضور تعداد زیادی
از داوران و کمکداوران جوان و کم نام و نشان برگزار شد.
پسازاین اتفاق عنوان شد که طلب مربوط به داوران زن تسویهحساب
شده و به موضوع شکایت آنها رسیدگی شد اما در این میان گویا محرومیتی
نانوشته برای آنها در نظر گرفتهشده بود .هرچند در مصاحبههای قبلی نایب
فدراسیون فوتبال این موضوع (محرومیت) تکذیب شده بود اما دلیلی هم برای
عدم حضور آنها در بازیهای هفته چهارم اعالم نشد.
پسازاین اتفاق عنوان شد تعدادی از این داوران با نوشتن نامهای و
اعالم پشیمانی از حرکت خود میتوانند مورد عفو قرار بگیرند و اکنون ،یک
روز پیش از آغاز بازیهای هفته پنجم لیگ برتر بانوان ،با توجه به عدم
اعالم لیست داوران قضاوت کننده ،حرفوحدیث مبنی بر حضور داورانی که
عذرخواهی کردهاند و ادامه محرومیت داورانی که هنوز اقدام به اعالم پشیمانی
نکردهاند به گوش میرسد.
هر آنچه که هست در این مواقع وقتی مدیران میانی از دادن جوابی
سرراست معذور هستند طبیعتاً باید به سراغ موثقترین و البته اصلیترین
نفرات رفت تا پس از گفتگو با آنها از انتشار حرفوحدیثهای به گوش رسیده
جلوگیری کرد.

