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 گری هستید؟شما چند وقته مشغول به کار واسطه -

سالگی دیگه افتادم تو کار معرفی  22کردم یعنی مثال سن واال من کال از دورانی که تقریبا داشتم ازدواج می +

گفتم این برا بودن مثال میکردن. اول از فامیل شروع کردم از فامیل و اقوام و اینا. بعد دیگه مثال دختر پسرا که 

فالنی خوبه اون برا فالنی خوبه و در واقع کارمو این جوری شروع کردم چون ازدواجم صورت گرفت و الحمدهلل 

 ازدواجای موفقیت بود.

 شه چند وقته که ازدواج کردین؟یعنی حدودا می -

 سال. 30شه من دیگه االن تقریبا می +

 ش چی بود؟ چه جوری شروع شد؟اولین کاری که واسطه شدینو یادتونه برای چی بود؟ قصه -

خواستن بله اولین کارم خیلی جالب بودش. من یه دونه از دوستام که پزشک هستن برای برادر شوهرشون چیز می +

خواستن بعد به من گفتن، گفتن کسی رو دارید دوستا؟ من معرفی کردم یکی از دوستانمونم که ایشون همسر می

دکتر داروساز بودن بعد برادر شوهرشون رفتن ایشونو دیدن خیلی هم خانواده خوب بودن و منتها حاال مثال یه 

خانواده پسر نبودن. بعد دیگه این بهم تر بودن خوردن. خانواده دختر خب مذهبیمقدار از نظر اعتقادی به هم نمی

خورد. بعد اون آقا چون اینا خانواده خیلی خوبی بودن این دوست ما رو معرفی کرد به یکی دیگه از پزشکا که 

دوست خودش بود. بعد دیگه اینا وصلت صورت گرفت و الحمدهلل این وصلتم نتیجش دو تا پسر شد و االنم یکی 

ای موردی هم که تو همون اثنا بودش یعنی همون بیست و خورده د.نشگاه قبول شاز پسراش کنکوری بود که دا

گشت بعد در واقع دختردایی خودم بود بعد برا پسرش سال پیش بود یکی از اقوام ما برای پسرش دنبال زن می

گشت ما هم یه دوستی داشتیم ایشون برادرشون دختر داشتن، بعد من گفتم که به دخترداییم دنبال زن می

بهترین مثال کیس اینه که شما بیاین برین این دخترخانمو بگیرین دیگه اینا رفتن پدر دختر اجازه نداد با این که 

ایط چه جوری شد که قبول نکردن. دونم حاال شرخوردن و اینا نمیخب هم کفو هم بودن و از همه چیزم به هم می

تونستم خوام بگم که عاشق پسر شد پسرم عاشق دختر شد منتها خب ازدواج چون سنتی بود نمیدختره تقریبا می

که با هم تماس بگیرن و مثال مثه االن نبود که بتونن حاال یک راهی رو باز کنن بتونن مثال این مشکلو حل کنن  
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ی دایی من بود یک سال مثال کرد. آقا پسرم که در واقع نوهش خواستگار میومد قبول نمیو اینا. باز دختر خانم برا

گفت نه. بعدا دوباره دختر داییم به من زنگ زد رفت میرفت یا وقتی هم میگفت یا نمیهر جا که مادرش می

چیکار کنیم مثال با توجه خوادش و اینا، حاال ما کنم که این دوباره همون دخترو میگفتش که چیزه من فکر می

ی دختر دوست بودم به در واقع دختر به به این که اونا ما رو رد کردن چیکار کنیم؟ از این طرفم چون من با عمه

کنم من فقط علیرضا ش گفته بود گفته بود من مثال بابام هر خواستگاری رو که برای من بفرسته من قبول نمیعمه

شم دوست صمیمی بودم با هم دیگه صحبت کردیمو قرار ته بود من چون با عمهش گفخوام. بعد به عمهرو می

هه مثال به روی خودش بیاره نه من به روی خودم بیارم و اینا دیگه به دخترداییم گفتم که شدش که مثال نه عمه

واقع بازیو  کنم اگه بشه شما دوباره مجدد زنگ بزنید. بعد دیگه خالصه یه همچین درچیزه حاال من صحبت می

باز اونا گفتن نه و اینا، خالصه آخرسر اجازه دادن که اینا یه بار دیگه برن برای مثال خواستگاری که شروع کردیمو 

ی ازدواجشونم دو تا دختره که االن الحمدهلل رفتن خواستگاری و دیگه االنم ازدواج کردن و دیگه االن ثمره

 سالش باشه 15سالشه  چهارده 13کنم حاال مثال دخترشون فکر می

ی کار چی بود؟ چی شد که تصمیم گرفتین که اینو مستمر ادامه بدین کار خیلی هم عالی. انگیزتون برای ادامه -

 گری رو؟واسطه

مثه های کوچیکو تو حاال شهرایی که حاال مثال کنیم ببین تو شهرستانببینید خب چون ما تو تهران زندگی می +

تونن ازدواج کنن تونید مثال دختر پسر میتهران بزرگ نیستن شما مثال از طریق فامیل اقوام محله اینا شما می

ها مثال شهرای کوچیک ولی توی تهران شما این امکان وجود نداره که ازدواج حاال به اون صورتی که توی شهرستان

برا همون تقریبا بیست و دو سه سالم بودش با  67ال هست اتفاق بیفته. برای همین حاال من چون خودم از س

اندازی کردیم که اصال شاید موسسه خیریه اصال اون موقع خیلی مثال جایگاهش ای رو راهبرادرم یه موسسه خیریه

مثه جایگاه االن نبودش. بعد یه موسسه خیریه ثبت شده به نام موسسه خیریه محسن. ما ثبت کردیمو کار در 

دونم خرید جهیزیه برای عروس خانما و اینا که االن هنوزم ادامه ی به مستمندان و مستضعفان و نمیواقع رسیدگ

داره منتها تو این چند سال اخیر که حاال کرونا بودش و اینا چون وضعیت مالی مردمم خیلی کم شده و اینا بیشتر 
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اگه خدا قبول کنه اینم در کنار اون کار به  دیم. کال چون ما مثال اهل کار خیر بودیم حاالهای معیشتی میبسته

دونم البته در خیلی از مواردم پیش اومده که ما معرفی کردیم ازدواجم صورت عنوان یه وظیفه من برا خودم می

کنیم که هم کفو و همسان معرفی کنیم گرفته ولی مثال منجر به طالق و جدایی و اینا شده ولی بیشتر سعی می

بی برای خودمون در نظر گرفتیم که حاال اون چارچوب باید اون معیارایی که به اصطالح حاال تو در واقع یه چارچو

ذهن خودمون هستش با اون چارچوبایی که وجود داره در واقع منطبق بشه بعد معرفی کنیم مثال اون طوری هم 

بعد که حاال فضای مجازی  ریم.نیستش که هر کی رو به هر کی معرفی کنیم چون در واقع خودمون زیر سوال می

اومد تقریبا االن ده ساله که فضای مجازی، تقریبا تلگرام و اینا ده دوازده ساله که اومده دیگه که این فعالیتو تو 

فضای مجازی در واقع شروع کردیم که حاال مثال گروه زدیم کانال زدیم بعد معرفایی که از نظر فکری به هم 

واقع این هم کفو بودن و همسان بودن فکریمونم توی معرفی خیلی تاثیر داره مثال  نزدیک بودیم که حاال مثال در

خوام ایشون یه چیز پرت رو گم برای دختر خانم این مورد رو میشناسیم همدیگه رو مثال وقتی من میدیگه می

د دیگه شماره کنه برای همین خیلی تسهیل شده این مسئله یعنی مثال خیلی راحت شده. بعبه من معرفی نمی

های مختلف مثال یه مورد خیلی جالبی بود به من معرفی کرد یه تماسو ما خودمونم دادیم حاال هی به واسطه

بود به من زنگ زدن گفتن که من تو یه ماشینی بودم یه  64، 66کنم متولد دخترخانم پرستاری بودن فکر می

منو در واقع شوهر داده در صورتی که اصال من نه اون  خانمی شماره شما رو دادن گفتن این خانم دو تا دخترای

دن یکی از مشکالتمونم گیره به ما اطالع نمیشناسم نه چیزی چون معموال وقتی وصلتم صورت میخانمو می

دونم به خاطر دن تا خانواده دخترا. حاال نمیدونم بیشتر خانواده پسرا بهمون اطالع میهمینه. چون مثال حاال نمی

خوان ؟؟؟ و اینا. یه آمار مثال خیلی مشخصی هم نداریم که مثال ما توی یک میبه خاطر اینه که  ونه یا حاالشرمش

ها اعالم کنیم مثال گیره. دیگه انقد باید مثال تو این گروهماه دو ماه یک سال مثال چند تا مورد وصلت صورت می

هامون بیشتر بشه این خستگی فعالیتامونو ادامه بدیم مثال یه مقدار انگیزهخوایم این بگیم بابا ما به خاطر این که می

کنیم نه مثال گیره رو به ما اطالع بدید. نه ما، اینو درک میاز تنمون دربیاد الاقل این وصلتایی که صورت می

ی ینیم که ثمرهخوایم ببکنیم و این که میشیم آرزوی خوشبختی میکنیم ما فقط خوشحال میمشکلی ایجاد می
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دیم آیا به نتیجه رسیده یا نه. بعد یا مثال از مطب یه خانم دکتری مثال شماره منو این تالشایی که داریم انجام می

شناختم ایشونو ولی شماره من مثال اون جا بوده مثال دختر خانم دکتر مشاوری بود روانشناسه که من اصال نمی

ال تو امر ازدواج مشکل داشتن مثال باعث شده که افسرده بشن و اینا مثال رفتن اون جا به هر حخانمایی که می

گیرن. در ده مثال دخترا با من تماس میاون خانم دکتر شماره منو میشماره من تو مطب اون خانم دکتر بوده 

ا معرف هستیم که شناسم. بعد دیگه االنم تقریبا یه ده دوازده تا پونزده تصورتی که من اصال اون خانم دکترو نمی

بندی کردیم مثال دهه پنجاه دهه شصت گم از همه نظر به هم نزدیک هستیم گروهی رو تشکیل دادیم بعد دههمی

ی تماسشون دهه هفتاد، دهه بندی کردیم فرمای دخترا رو خیلی مرتب و منظم قشنگ اینا رو تهیه کردیم با شماره

هایی که حاال داریم توی کنیم تو اون دههرن ما دیگه نگاه میگیدیگه آقا پسرا مثال مادراشون که تماس می

سال. مثال  6کنیم بعد یه معیاری هم که داریم مثال اختالف سنم تا مثال هامون بعد سریع بهشون معرفی میگروه

چون  کنیم.خواد. ما این کار رو نمیی پنجاییه از ما مثال دهه هفتادی میخب مثال داریم آقایی که مثال دهه

کنن و خوایم یه همچین معیاری تو جامعه باشه هرچند که بعضی از خانواده دخترا هستن این کار رو مینمی

گم برای دیم میدونید که بیشتر معیارا شده ثروت و پول و اینا ولی ما این کار رو انجام نمیدنا چون االن میمی

کنیم. حاال یکی دیگه از دوستان هست خانم غالمی می خودمون یه چارچوبی داریم تو اون چارچوب در واقع عمل

ایشون یه کانال خیلی بزرگ دارن که اونا هم تو اون کانال هم دخترا هستن هم پسرا که هزار نفرم عضو داره. بعد 

گیرن و مدرک تحصیلی رو که ببینن که حاال مثال این آقا پسر مثال ی طرف رو هم میاونا که اصال کپی شناسنامه

شه دیگه شه دروغم بیشتر میدواج قبلی داشته یا نداشته چون دروغم معموال وقتی که تعداد اعضا زیاد میاز

تونن مثال دور بزنن حاال معرفانو مثال شماره تلفن دخترا رو بگیرن بعدا مثال پیش برن بعد مثال ما متوجه بشیم می

دن مدرک تحصیلی هم تر هستن این کار رو انجام میی دقیقکه آقا مثال قبال عقد کرده یا نامزد داره حاال اونا خیل

گیرن چون مثال تو این مدت ما مثال داشتیم خیلی افرادی که خب مثال مدرک تحصیلی پایین داشتن ولی می

خواستم خودشو مثال به عنوان کسی که حاال مثال لیسانس و فوق لیسانسه و اینا چیز کردن. حاال من اتفاقا می

 ن خانم غالمی هم ازش بپرسم به شما بگم.شماره تلف
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 ممنونم -

ای هم که تو ی دیگهپذیرن یا نه. بعد یه مسئلهبا ایشونم صحبت کنید که حاال چون کانال دارن گفتم ببینم می +

قد و مذهبی و اینا. خواستم بگم یادم رفت خیلی مهم بود. آهان این شما فرمودید که معتذهنم بود خدمتتون می

ببینید ما مثال من خودم االن با یه خانم دکتری هستش خانم دکتر ؟؟؟ ایشون قبال توی دانشگاه آزاد واحد شمال 

های دکترا و داد بچههای پزشکی هستش که تو قیطریه هستش اون جا کارای اداری و اینا انجام میکه از رشته

کنم اهل مثال، اعتقاداتش خوب باشه هستش خب فکر می 63و متولد  شناختش. یه دختر خانم جووناینا رو می

کنه. ایشونم ولی خب حاال حجابش یه حجاب معمولیه. مثال خب ایشون موردای دکترا اینا رو به ما معرفی می

تونه خیلی صحبت کنه و اینا واسه همین کنم که نمیهستن منتها فکر کنم سرش چون خیلی شلوغه من فکر می

های دیگه هستن که اینا مثال من دیدم یه معرف هست که مثال تو پروفایلش با سگم ن نگفتم. ولی مثال گروهبهتو

کنن؟ کنن چرا معرفی نمیگیرن بعد همسانم معرفی نمیمثال بوده خب؟ حاال یه دفترم دارن منتها اونا پول می

کنن به خاطر واسطه اون به هر کی معرفی می خوان تکلیفشونو با این مسائل که هر کی رواونا فقط در واقع می

مونه که بهش یه تکلیف بدی یکی بشینه پولشونو گرفتن تکلیفشونو در واقع انجام داده باشن. یا مثه یه بچه می

تونه تکلیفشو انجام بده معلم یه بگیره یکی فقط می 20خیلی مرتب و منظم بنویسه برای این که مثال از معلم 

زیرش تموم بشه بره. معرفای پولیمونم این طورین که حاال خیلی مثال نسبت به مسائل شرعی اینا دونه امضا کنه 

تومن  500تومن  400پابند نیستن. ببینید مثال االن ما داریم افرادی که به اونا مراجعه کردن خب؟ مثال پول دادن 

ته مثال از موقعیت و امکانات خوبی یه تومن یک و نیم و اینا، بعد مثال پسر خب تحصیالت خیلی باالیی داش

تا فرم بهش معرفی کردن که اصال هیچ کدومشون همسان و هم کفو نبوده.  7تا  6تا  5برخوردار بوده بعد اونا مثال 

دونی؟ فقط به خاطر این که اون پوله رو بعدم که بهشون تماس گرفتن گفتن خانم شما مثال توقعاتت باالست می

فو از دوش خودشون بردارن. االنم تو این زمینه خیلی خیلی زیاد شده از این معرفای پولی گرفتن بخوان این تکلی

کنن. مثال ما االن داریم که یه خانمی هستش چون واقعا درآمدای خوبی با این کار دارن برای خودشون ایجاد می

اینا هستش، با اسمای مختلف که حاال خیلیم شکایت ازش هستش و اصال هر دقیقه هم پلیس و کالنتری و فالن و 
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کنیم و خب معموال بهمونم اطمینان دارن مثال با اسمای مثال به ماها، به هر حال حاال داریم تو جهت خیر کار می

گیره که البته ما دیگه اینو در واقع به تله انداختیم و زنه مثال شماره تلفن دخترا یا پسرا رو میمختلف زنگ می

گه مثال من کنه بعد میزنه مثال به اسم مثال خواستگار، مثال باهاشون صحبت مینگ میشناسیمش بعد آخه زمی

کنه و خالصه دونه صمیمیت توشون ایجاد میخیریه دارم برای خیریه من پول بریز در واقع یه نوع آشنایی و یه 

گری هستش خب حاال گم یعنی این چیزا هم تو امر واسطهکنه. میازشون در واقع یه جوری کالهبرداری می

اونایی که جدید بیان و نشناسن بنده خداها تو تله و دام اینا میفتن. مثال من االن جدیدا یه بنده خدایی بودش 

دونم سهم امام و خمس و اینا در صورتی که اصال این این ؟؟؟ پول داده بود بهش به اسم نذورات و گرفتن نمی

از درونو اینا یه نوع کالهبرداره این طور چیزا هم هستش یعنی تو این، کاره نیستش ظاهر مذهبی داره ولی اصال 

دونی برای یه عده. منتها ما اصال نه توی کانالمون نه توی معرفینمون با کسانی که گم این شده یه در واقع نونمی

دونید یا دونم میکنیم. البته االن یه موسسه هستش به نام موسسه راه روشن نمیگیرن کار نمیدر واقع پول می

 نه؟ تو پیروزیه. شنیدید اسمشو؟

 بله رفتم اونجا. -

 گیرن برای ثبت نام. درسته؟رفتین. خب اونا یه مقدار مثکه پول می +

 بله بله -

کارای سیستمیشون اینا هستش ولی گیرن که االن به خاطر این آره یه ده تومن پونزده تومن بیست تومن می +

کنیم به هر حال روزیه یعنی ما خودمون تازه پولم خرج میدیم و واقعا هم شبانهچیزه ما حتی اونم مثال انجام نمی

بینین که مثال دو نفرو به هم معرفی کردیم یه سوءتفاهماتی پیش اومده دونم بعضی موقعا مثال میاینترنتو نمی

گه مثال ما منظورمون این نبود یا خانواده پسر. مثال ما حتی یه مشاوره زنه میختر زنگ میخب؟ مثال خانواده د

سازی کنیم این عقد صورت گیم مثال در واقع رفع سوءتفاهم بشه. یا مثال براشون شفافدیم. میهم بعضی موقعا می

 دیم دیگهش انجام میخوره. این کارا رو هم در کناربگیره یا مثال تو بله برون داره به هم می
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ها دارین که اون اختالف سنیه رو بهش اشاره کردین. خیلی هم عالی. شما یه جا گفتین که یه سری چارچوب -

کنه که ی اولی که یه نفر میاد به شما تقاضا میی کارتون رو از اون نقطهخوام شما لطف کنین شیوهمن االن می

ها گیرین؟ اون چارچوبمن توضیح بدین که چه اتفاقی میفته؟ چه اطالعاتی ازش می براش همسر پیدا بکنین برا

 کنین؟چیه؟ چه جوری اعمال می

فرستم. احتماال دیدین فرما رو، خواین میمن فرمشو دارم. ببین فرمش، ببین ما یه فرم داریم حاال براتون می +

 دیدین فرمایی رو که هستش

 تو کاناالی مختلف دیدم حاال مگه این که تفاوت خاصی داشته باشه. -

آره. این مثه همون فرمای چیزه منتها مثال حاال مثال ما جدیدا ببینید مثال االن من یه مورد داشتم که یه خانمی  +

خوایم مثال چون  ما میبه من زنگ زدن گفتن مثال دخترخانمی که با حیوانات خانگیش مشکل نداشته باشه مثال

پسره سگ داشت. حاال این اولین چیز بود عکس پسرشو با سگم فرستاد که مثال این طوریه. خب من معموال 

ببینید اونایی که خیلی از نظر مثال مذهبی تند و تیزن یه طرفه اونایی هم که اصال در واقع مسائل مذهبی و مثال 

کنن ال اونا تو سیستم ما نمیان چون خودشون بیرون انتخاب میدینی براشون مهم نیست یه طرفه که معمو

گن یا باید طرف عاشق ما دونم معرفی و اینا اصال نه بهش اعتقاد دارن، میمتوجهین؟ خیلی از راه سنتی و نمی

ر سپرن که مثال از طرف مادبشه یا ما عاشق طرف بشیم. بیشتر خودشون تو رابطه هستن یعنی نه به مادراشون می

سپرن که یه همچین دختری مثال چیز کنید بخواد این اتفاق بیفته. پسرا هم هیچ وقت به در واقع مادراشون نمی

برای ما انتخاب کنید و اینا. دیگه مگه این که مثال مثه همین آقا پسری که حیوون خانگی داره یه بار طالق گرفته 

ازدواج دومشو بخواد به مادرش بسپره. یه سری این طوری مثال خودش یه دختری رو انتخاب کرده دیگه حاال مثال 

هایی هم که حتی از خانوادهگیره. خب معموال مثال ببین داریم که معموال مثال االن اتفاقا همشم داره تماس می

خوان یه پسری رو در واقع داماد خودشون کنن، از طریق نظر مذهبی اعتقاداتشون مثال ضعیف هستش خب می

از طریق سنتی و معرفی، به هر حال یه معیارایی داشته باشه حاال مثال اهل واجبات باشه یا مثال از نظر گم ما می

خانوادگی و اینا در واقع یه چارچوبی رو برای خودشون داشته باشن. معموال مثال ما نداریم واسه یه همچین پسری 
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ای خواین یعنی مثال به هر حال اون خانوادهه شما میگم واال من ندارم اون چیزی کزنه به من میاالن مثال زنگ می

هم که دخترش بی حجابه و مثال اعتقادات خیلی چیزی نداره از نظر حجاب و اینا به هر حال حاال مثال نمازشو 

خونه. مثال ما مثال توی موردای من خیلی کم هستن دخترخانمایی که مثال اهل واجبات نباشن. حتی ما به بی می

ی پسر که مثال پسر یا کسایی که حجاب معمولی دارن مثال اگه خانوادهم مثال اگر موردی رو معرفی کنیم حجابا ه

گم که مثال چی شد یا اونا زنگ زنم میکنن بعد من وقتی زنگ میاهل واجبات نیست معرفی بشه قبول نمی

گفته بوده که مثال این آقا پسر اهل گن مثال خانم روحانی ما مثال به شما نگم چی شد اون مورد میزنن میمی

کنه مثال. مثال یکی گفته مثال عروسیا بعضی موقعا اگه مثال مشروب واجبات نیست مثال حتی مسکراتم استفاده می

خورم در صورتی که حتی مادر از این مسئله اطالع نداره مادر پسر یا حاال اطالع دارن مثال چیز باشه من می

 گم؟دونید دارم چی میهایی هستش دیگه. میچوبکنن. یه همچین چارنمی

 بله بله -

یعنی بعد یه اختالف سنی هستش. مثال خب مثال االن ما یه پسر داریم از همه نظر خوبه اهل واجبات نیست.  +

مثال حتی خارج از گم که ببین من تمام دخترایی که دارم حتی اون دخترایی که حجاب معمولی دارن من می

کشور ممکنه بی حجابم باشن یا مثال تو روابط خانوادگیشون مثال تقیدات نداشته باشن اینا براشون مهمه مثال 

خونه وصلت کنن. بعد این مثال دومین مسئله خونن دوست ندارن مثال با یه پسری که نماز نمینمازشونو می

کنن حتی اگرم مثال از نظر ظاهری هم چیز معمولی باشن ولی هستش که بیشتر مثال کسایی که به ما مراجعه می

درصد داشته  40 30مثال این چارچوبو دارن که مثال در واقع اهل واجبات و تقیدات مذهبی رو یه کمی حاال مثال 

 گما از نظر محل سکونت،باشن. این دومین مسئله. سومین مسئله اینه که مثال من هیچ وقت کسی که مثال دارم می

ببینید ما قدیم نیستش که مثال دختر پسر مثال این اجازه کاملو بدن به مادرشون مثال یا خودشون حتی مثال 

کرد این سال پیش ازدواج کردیم طرف اگه تو نیاورانم زندگی می 30براشون مهم نباشه چون مثال ما اگر مثال 

تر گما از یه محدوده پاییندختر مثال دارم می آقاپسر مثال واسش مهم نبود خانواده مهم نبودش که مثال بره یه

شینن. ولی االن بگیره. االن ما داریم دیگه مثال طرف خانواده شوهرش خیلی باالئن خودشون مثال مرکز شهر می
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گم تا سر کوچه هم براش مهمه که مثال طرف تو دیگه محدوده سکونت افراد برای مثال دخترا و پسرا حتی می

. مثال ما االن یه خانواده داریم مثال به من مراجعه کرده آقاپسر که اصال خونشون خیابون دولته منطقه خودش باشه

گه نه من از تهرانپارس گه پسر من میمن االن یه خانواده خیلی خوب بهشون از تهرانپارس معرفی کردم مثال می

دیم چیکار کردیم، همین کار رو کردیم خوام. یعنی این طوری این معیارا این طوری شده در نتیجه ماها اومنمی

ش کنن بعد یه دخترخانمی مثال عمهمثال من االن یه موردی دیروز بهم معرفی شد طرف مثال زعفرانیه زندگی می

اومد به من گفتش که اینو معرفی کن خیلی هم خانواده خوبی هستن پدرش مثال دکترا داره مادرش مثال 

شینن. این به من مثال شینن مثال شهران میمی 5لی هم خوبن ولی منطقه کرده هستش از نظر مثال ماتحصیل

دونم که اون کسی که زعفرانیه هستش مادره و مثال خودش پزشک زنان زایمان گفتش که اینو معرفی کن من می

هستش این معیار براشه که تو همون محله چیز کنه دختر بگیره. متوجهین؟ اگه منِ معرف بخوام یه همچین 

دختر، خیلی هم زیباست همه چیم داره ولی من اگر بخوام معرفی کنم بهشون در واقع خودمو زیر سوال بردم. 

کنیم ما یعنی مثال گزینی برامون خیلی مهمه. بعد این که حاال مثال بعضی موقعا هم میایم مقاومت میاین همسان

زنیم ولی دیگه تقریبا زورمون ز این حرفا هم میگم خیلی اگیم که حاال مثال این مهم نیستش مهم اخالقه میمی

رسیم که واقعا این مهمه چون از نظر فرهنگی نرسیده به این مسئله. از طرفی هم داریم کم کم به این نتیجه می

از نظر سطح اجتماعی سطح مالی باید افراد واقعا به هم بخورن. بعدم بهتون بگم که هر تقریبا نیم دهه یعنی هر 

سال پیش یا مثال دو سال پیش معیارا تو  8شه مثال شاید ده سال پیش یا مثال بار شرایط عوض می سال یه 5

شد سال پیش یه خانم دکتری که به ما معرفی می 5ست. مثال شاید مثال تا جامعه یه جور بوده االن یه جور دیگه

شه خیلی هم مثال سطح باالست فی میخواست ولی االن مثال ما داریم خانم دکتری که بهمون معرحتما پزشک می

گه اگه یه تاجرم مثال باشه دیپلم باشه ولی وضع مالیش خوب باشه به ما معرفی کنید. پزشکه ولی خب مثال می

 متوجهین؟

 بله -
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سال  3سال  4مثال  سال 5گم نیم دهه ها نه حاال مثال بگم یه دهه پیش، نه مثال دقیقا داره هی زمان مییعنی  +

گم چارچوبامون اینه کنه. این مسئله وجود داره دیگه تقریبا میاینا هی داره معیارا از نظر حاال افراد هی تغییر می

 دیگه.

 دین؟ی آشنایی در مورد دختر چه اطالعاتی به پسر میقبل از جلسه -

گیم که اگر پسر دونم حاال معیارای ظاهریشو مثال میقدشو تحصیالتشون نمیدونم سنشو مثال نمیما همین  +

دیم مخالف این مسئله هم هستیم که عکس رد و بدل عکس به ما بده، ما از دختر عکس داشته باشیم عکس می

ده گیم که به هر حال برید دیدار داشته باشید. آخه خانواشه. میبشه چون تو عکس معموال چیزی مشخص نمی

خوان نه خرجی کنن نه در واقع تالشی کنن هی هر دقیقه پسرا االن دیگه خیلی هم چیز شدن پرتوقع شدن می

گه حاال کنیم مثال میکنیم مبارزه میهم مثال بهشون دختر معرفی بشه. داریم با این سیستمم یه ذره چیز می

گیم بابا شما حاال خواد. میبیست تا فرم از ما میبینی مثال این نشد یکی دیگه این نشد یکی دیگه. یه دفعه می

ها گم یه مقدارم کارو سخت کرده حاال حالت در واقع مکانیزه شدن و این گروهتماس بگیر تلفن بزن. این البته می

ز مادرا گیم بعضی او اینا به خاطر این توقعات پسرا رو برده باال. توقعات دخترا رو هم البته برده باال. بعد مثال می

گن عه یه شن میشن آگاه میشن تازه چیز میهستن به این سیستم آشنایی ندارن وقتی وارد این سیستم می

تونیم حاال ادامه بدیم. این نشد اون یکی، اون نشد اون یکی. داریم کم کم با همچین چیزی هم هست پس ما می

تا فرم ما رو پیگیری کنید تماس بگیرید علت منتفی گیم مثال شما باید مثال این سه کنیم. میاینم مبارزه می

مثال ببین مثال  گیره دیگه.شدنو بگید تا ما مثال بهتون مورد بعدی چیز کنیم که البته همه اینا وقت و انرژی می

حتما دختری که پدر مادر تحصیل  گهست مثال میکردهتو بعضی از معیارا مثال آقا پسر هستش مثال پدرش تحصیل

گن فقط به ما بازاری معرفی کنید هر کس هم صنف خودشو کرده باشن بازاری نباشن بعضیا هستن بازارین می

 خواد دیگهتقریبا می

 دین؟کنید میبعد قبل از جلسه آشنایی به دختر چه اطالعاتی در مورد پسری که بهش معرفی می -
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کنیم یعنی اونم سن و قد و تحصیالت و حاال پسر مثال در واقع دقیقا همون چیزی که برای دختر معرفی می +

 حاال سربازی رفته باشن کار داشته باشن مثال خونه داشته باشن وسیله نقلیه داشته باشن 

گیرین به دین این سه تا فرم از اون سه تا خانم اجازه میبعد مثال شما به آقایی که گفتین مثال سه تا فرم می -

 زنن؟دین و اونا خودشون مستقیم زنگ میدین یا این که نه خودتون میآقا پسر می

گزینی ده که ما همسانکنه خب؟ دیگه این اختیارو به ما میوقتی که یه مادری به ما مراجعه مینه دیگه ببینید  +

شمارشو به هر کی که دلمون در واقع به ما یه جور اطمینان داره که این اجازه رو بده نه دیگه ما از کنیم دیگه 

ذارم خود مادر دخترا یا گیریم. بعد چون گروهم داریم بعضی موقعا ما فرما رو که میکنیم اجازه نمیاون چیز نمی

 کگن اینو شما به ما معرفی نکنن مثال میدختر خانما مراجعه می

 کنینکنن و شما پیگیری میآهان یعنی اونا فرم آقا انتخاب می -

 بله بله +

 ها؟ به سرانجام رسیده؟ی این جور پیگیریبعد چی شده نتیجه -

 رسه ولی معموال به ماگم که میآره دیگه می +

 واکنش آقایون؟ -

گم ازدواج صورت ها میدن دیگه. معموال از طریق گروهکنن دیگه معموال به ما اطالع نمیمعموال چیز نمی +

گن دستتون درد نکنه دخترخانمو به ما معرفی کردید و مثال وصلت زنن میگیره معموال هم مادر پسر زنگ میمی

 صورت گرفته.

کنه و شما معرفیشون شما االن گفتین که مادر دختر خانم از تو گروه انتخاب میآهان من تصورم این بود که  -

 ای بود؟کنید یا نه منظورتون چیز دیگهمی

ذارم خب؟ وقتی مادر ها هم نمیکنیم یا این که نه اصال من خیلی از فرما رو تو گروهنه همینه. معرفیشون می +

 فرستم دیگهفرمای دخترا رو که دارم براشون می شه من اونپسر به من معرفی می

 ذارین؟ تفاوتشون چیه؟ذارین یه سریو نمیآهان. بعد چرا یه سریو تو گروه می -
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ذارم مثال همین دونید؟ به خاطر این که مثال من االن یه فرمی رو میشم میتفاوتی نداره بعضی موقعا خسته می +

خوان چون کنن بعد اصال اون معیارایی که این میکه گفتم خب؟ بعد یه دفعه مثال دخترا حمله میپزشکی رو 

کنن که شما حتما ما رو دونم نیست بعد اصرار میکنم دیگه اون دختر میمن مثال با مادر پسر تلفنی صحبت می

شن ت اینه بیبن اینو متوجه نمیخوام دلشونو بشکونم. گفتم بگم آقا مثال شما مثال وضعیتمعرفی کن من نمی

کنه من مثال از منطقه یک گذاشتم خب؟ اینا هیچ زندگی می 12منطقه مثال طرف خانواده دخترا. متوجهین؟ 

شینه این خانم حاال فقط ظاهر متری می 300کدوم سنخیتی ندارن مثال طرف که تو منطقه یک تو آپارتمان 

شه که بابا اونا متری. اینو متوجه نمی 60متری  50متریه مثال  70ی دخترشو مثال مد نظره مثال تو یه خونه زیبا

رسونه که رد خوان اگرم زنگ بزنه بعدا بگه مثال متوجه این قضیه بشه این در واقع آسیب به دخترت میاینو نمی

 اینو، فرمای خاص این طوریو من بذارم تو گروه دیگه گیریم. منتها وقتی مثالدونید ما اینم در نظر میشه میمی

گم بابا شما مثال خوام دل مثال این طور مادرا یا دخترا شکسته بشه میکنن و واقعا من نمیهمه بهم مراجعه می

دونم حتما همسان باشید کنم خانما دخترا عزیزای دل نمیخوره ولی دائم توی گروه مطرح میاین معیاراتون نمی

سال پیش این طور نبودا ولی االن این  15ها رو در نظر بگیرید. بیبن شاید مثال ده سال پیش حتما همه موقعیت

گه مثال خانم مثال روحانی من فرش کنه میی مثال دختر رو مثال نگاه میره فرش خونهطوریه. حتی طرف مثال می

حاال االن ؟؟؟ معیارای گم یعنی این طوری شده معیارا. یمیلیونه مثال اونا خونشون فرش ماشینی بود م 200زیر پام 

گم شما االن یه آمار گم، میکنه در صورتی که من بهشون میدیگه بیشتر این معیارای مادی داره ما رو اذیت می

ها بگیرید خب؟ اصال مسئله نه زیبایی دختره نه زندگی دختره بیشتر مسائل اخالقیه که طرف میاد توی دادگاه

مثال بهم خیانت گه مثال آقاپسر ی مثال مالی و اینا خیلی کمه. طرف میاد میای چیز، طالق. یعنی توی مسئلهبر

کرده یا آقا پسر مثال این طوریه یا دختر مثال ناسازگاره دختر پرخاشگره. اینا مسئله هستش. اصال دیگه، شما 

گیم دن. اینا رو هم ما باز میرین مردا هم دارن طالق میببینید زیباترین دخترا مثال طالق گرفتن یا مثال ثروتمندت

 رسه.تونیم زورمون نمیولی متاسفانه نمی
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خوام یه نمونشو دن چون من در ادامه یکی از سواالم همینه میاین که بین صحبتاتون گفتین که دخترا تقاضا می -

انتخاب کرده و شما براش پیگیری کردین. حاال این موارد خاصی مثه  برام باز بکنید یه مورد که دخترخانم آقا رو

ها منظورم نیست یه مورد معمولی ولی آقا پسر حاال مثال بعد یه جلسه یا در همون ابتدا رد کرده پزشک و این

 باشه.

کنیم بعد مثال ما معرفی میآره ما االن خیلی از دخترا رو داریم که خودشون مستقیم با من در ارتباطن. خب؟  +

رن، مثال از نوع حرف زدن دختر خوششون نمیاد یا مثال از مثال حاال به خانواده پسر، بعد مثال تو جلسه اول می

نوع پوشش دختر مثال بیشترم مثال بیرون اگه با هم قرار بذارن یا از نوع پوشش دختر یا مثال توقعات دختر. یا مثال 

کنن زنن به من، خب؟ صحبت میسرا خودشون با من در ارتباطن یعنی خودشون زنگ میپسر و مثال بعضی از پ

رن تو کنن. اونا دیگه میرن تو همون مثال جلسه اول مسائل جنسی رو بعضیاشون مطرح میبعد مثال بیرون می

م بعد مثال کنم نه دیگه اصال پیگیرشون هستنه بهشون کسی رو معرفی میبلک لیست ما یعنی مثال من دیگه 

گم حاال مثال یه سه چهار مورد بهش مثال معرفی کنم مثال شاید مثال دخترخانم حاال مثال واقعیتو به من نگفته. می

گم تقریبا االن دو سه ماهه می همین بینم همین اتفاق افتادمیهم بعد مثال دو سه مورد دیگه گم. مثال دارم می

دم نه، چون دیدم که با این که تلفنی هم هستم و اینا دیگه نه جوابشو میکه من درگیر یه آقا پسر این طوری 

شم بعد ؟؟؟ ئه مثال سن آن چنانی هم نداره مثال من مثه مادرش می 68باهاش صحبت کردم با هم مثال متولد 

مهم ای واسش که نه این اصال مثال معیاراش فقط زیبایی و ببخشید سکس و ایناست مثال معیارای چیز دیگه

گیرن حاال این اجازه رو از گم بعضیا بعضی موقعا خود پسرا با من تماس میذارمش کنار. مینیستش بعد دیگه می

طرف همسرم دارم البته خیلی هم  راضی نیستش به این که حاال من خیلی با مردا صحبت کنم و اینا چون مردا 

اینا سنشون کمه و اینا اجازه بده من مثال راهنماییشون گم که چون حاال شناسن دیگه. بعد حاال من میمردا رو می

کنم به هر حال االن خب جامعه از نظر فرهنگ و اینا خیلی درب و داغونه الاقل ما به اینا جهت بدیم ما به اینا 

 کمک کنیم. ولی واقعا دیدم که نه بعضی از آقا پسرا اصال لیاقت اینم ندارن که آدم بهشون معرفی کنه یا بخواد

 کمک کنه. این طوری
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من منظورم اینه که موردی بوده که خانم اصرار داشته باشه که رابطه برقرار باشه ولی آقا جواب منفی داده باشه  -

 و نخواد ادامه بده و خانم اصرار کنه که شما این رابطه رو جوش بدین؟ 

 اتفاق افتاده. من بله +

 شه تعریف کنین یه موردشو؟می -

ها رو من معرفی کردم به یه آقاپسری. ؟؟؟ سن پدر مادرش یه موردش همین طرفم اونم بلک کردم یکی از بچه +

نشست آقا پسرو حاال فوق لیسانس مهندسی داشت و وضع مالیشم خیلی باال بود تو منطقه نیاوران و اینا هم می

من اینو معرفی کردم به یه دخترخانمی و دختر خانمم خیلی خوب بود آقا پسرم خیلی پذیرفت  خیلی خوب بود

منتها مثال بعدا واتساپی که با هم دیگه تصویری صحبت کرده بودن آقا مثال با زیرپوش و شرت مثال نشسته بود با 

کردن چرا دیگه ایشون ول نمیگم. بعد دخترخانم صحبت کرده بود. بعد من البته اینا رو که خب به پسر نمی

کنن خب برای دخترایی گم مثال همین مسائل سکس و این چیزا رو مطرح میایشون مثال منو ول کردن. یا می

که به اصطالح یه چارچوب و یه حریم و خط قرمز دارن خب تو جلسه اول دوم صحبت کردن خیلی مهمه دیگه. 

 جلسه دهم اصال نباید این حرفا و این صحبتا انجام بشه ولی االن ببین تو جلسه اول، دوم، سوم، چهارم حتی مثال

دونم براشون مهم شده دونم چه جوری شده که مثال حاال اینا که سنشون باالتره مثال این مسائل نمیمتاسفانه نمی

فرستن من می یا چیزی مثال این صحبتا رو کردن. بعد من گفتم خب نپذیرفتن مثال چیز نکردن بعد مثال چتا رو برا

گن مثال این حرفا رو بهمون زد و اینا. بعد آقا انقدر اصرار اصرار هر دفعه تماس، اصال دیوانه کرد منو. دخترا می

باور کنید شاید دو سه ماه من درگیر بودم شما باید به من بگید علت این که این خانم منو رد کرد چیه. خب منم 

آره این بود. شه. شه مثال موجب اذیت و آزار و اینا میدختر خانم چیز می تونم علتش رو بگم چون بعدا براینمی

 اتفاقا االن چیزشم دارم چت و بحثایی که با هم دیگه شدش و این جوری

 برعکسشم بوده؟ این که دخترخانم اصرار کنه که آقا جور شه ولی آقا بگه نه؟ -

بله دخترم مثال همین االن جدیدا مثال یه دختر خانمی بودش که ایشون جدا شده بود از همسرش بعد من  +

معرفی کردم به یه آقا پسری رفتن بیرون با هم دیگه صحبت کردن بعد آقا پسر به دخترخانم گفته بود که من 
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داشته باشیم، پسر گفته بوده، برای شما مشکلی نیست؟  مثال اگه حاال قبل از عقد و اینا رابطه جنسی با هم دیگه

ایشون گفته بوده نه برای من مشکلی نیستش. بعد پسر به من زنگ زد گفت دختری که مثال به همین راحتی این 

بعد دختره هی زنگ زد که چی شد و ی من باشه. ی بچهتونه مادر خوبی برای آیندهحرف منو پذیرفته این نمی

بود و خیلی فالن بود و اینا گفتم اون نپسندیده اون معیارا رو نداشتی. بله بیشترم مشکالتمون از این خیلی خوب 

 ست.ناحیه

 تا حاال با افرادی مواجه شدین که نخوان بهتون اطالعات بدن ولی بخوان هی فرم بگیرن و بهشون معرفی کنین؟ -

گم ما واتساپ نداریم کنم مثال میکنم قطع ارتباط می. مثال حاال اونایی که، که من چیز میکم و بیش آره دیگه +

گم من کنم میدونم فالنه آره داریم ولی من معموال دیگه همون جا کات میتونم ؟؟؟ بگم نمیدونم، نمیمثال نمی

شما مثال چی هستش چیکاره هست خونتون تونم انرژی صرف کنم به هر حال من باید بدونم آقا پسر ندارم من نمی

گم من این اجازه رو کجاست فالن و اینا. نه شما ؟؟؟ دخترخانما رو بگیر ما خودمون باهاش در ارتباطیم. من می

 ندارم.

 ی آشنایی؟پیش اومده که دختر پسری رو به سختی بخواین مجاب کنین که برن تو جلسه -

 گم زیاد اتفاق افتاده.ر جلسه آشنایی. آره اتفاق افتاده میس +

 کردن؟دلیلشون چی بوده که اجتناب می -

با این خانم حرف بزنید گم حاال شما برید گن نه و اینا. میبینن بعد میقیافه معموال. قیافه که مثال عکسو می +

 ای که به هر حال توی حرف و گفتار هستش شاید جذب کنه شما روانرژیشاید حاال مثال تو حرف زدن و اون 

 دخترا این طورین یا پسرا؟ -

شن قبول تر چیز میبیشتر دخترا قیافه، آره دیگه هر دو طرف هستن دیگه بعضی موقعا دخترا. خب دخترا راحت +

گن نه مثال خانم روحانی رفتیم بیرون نه اصال عکسشو مثال خودش عین هم بودن بعد می تر.کنن پسرا سختمی

 خواستیم نداشتش.تازه عکسش مثال شاید خیلی بهتر از خودشم بود ولی خودش اصال به اون معیاری که ما می
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دین این که کجا قرار بذارن ها رو که میین. این که فرمگری هستای درگیر حاال این واسطهشما تا چه مرحله -

 کنن؟ها رو هم با شما هماهنگ میاین

. یه موقعی مشاوره ممکنه بگیرن مثال از ما. بگن که مثال ما خانواده دختر مثال بگه ما دیگه واقعا خسته شدیم نه +

کنن گل دونم زمان وقت اینا یا مثال خانواده پسر هزینه مییی و نمیانقد که مثال خواستگار اومده خونه، ؟؟؟ پذیرا

شه کنم میام مثال نمیشه. مثال طرف، خانواده دختر مثال من این همه هزینه میبرن بعد نمیبرن شیرینی میمی

شاپی یا مثال یه دونم کافی گم که خب مثال یه جلسه بیرون قرار بذارید. یا مثال چمییا چی، مثال من بهشون می

 جایی که به هر حال حاال برید یه جایی که مثال هر دو طرف بتونن بشینن با هم دیگه صحبت کنن

ذارن و اینا شده بیان گله کنن که آقا جای نامناسب قرار گذاشته یا مثال حاال تو همین قرارایی که بیرون می -

 رفتار نامناسب داشته؟

 بله +

 زنید؟مثال می -

دونم هیچ پذیرایی صورت نگرفته مثال یه آبی چیزی مثال که تو پارک قرار گذاشتن مثال تو گرمای آفتاب نمی +

آره یا مثال که اگه دختر پسر قرار بذارن خب پسر باید بره  ندادین مثال طرف خساستشو اون طوری نشون داده

دنبال دختر ؟؟؟ مثال وسط راه قرار گذاشته مثال تو بیا فالن جا من میام فالن جا. خب من باید ؟؟؟ کنیم کال چون 

دختر گم گم، میمعیارا واقعا از همون اول باید معیارای چیز باشه دیگه منطقی باشه. من همیشه به دخترا می

شه ولی این انتخاب شدن از طرف ست این پسره که باید دنبال این گل بره. درسته که دختر انتخاب میریحانه

پسر به این معنا و در واقع چیز نیستش حاال ؟؟؟ نیست که مثال حاال اون هر کاری دلش بخواد سر دختر بیاره. 

گم که به هر حال برای گرفتن یه عروس گم. میسرا هم میباید در واقع اون شان و اینا رعایت بشه. بعدم به مادر پ

شه که مثال بشینید تو خونه عروسو انتخاب کنید باید بلند شید برید خوب باید زحمت بکشید دیگه. دیگه نمی

شه که مثال همین طور از طریق فضای مجازی شما فقط بخواید گل بخرید شیرینی بخرید برید خواستگاری. نمی

 خوان از جاشونم تکون بخورن. خواید برسید. آخه بعضی از مادر پسرا اصال نمیه اون چیزی که میچیز بشید ب
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 شما بیشتر از طرف پسر واسطه هستید یا دختر؟ -

 زنن. زنن. مادر پسرا زنگ میبه من بیشتر پسرا زنگ می +

 کنید؟کنن یا همین پرس و جو میدستتون میاد؟ خودشونم ثبت نام می بعد فرم دخترا چه جوری به -

ی دخترا سخته که مثال ی ما خیلی مثال برای خانوادهآره بعضی موقعا هم ببینید خب معموال ببین تو جامعه +

این مسئله ولی معموال زنگ بزنن و در واقع مثال بگن که برای دختر ما همسر انتخاب کنید البته االن کمتر شدش 

ها دخترا میان مثال فرماشونو کنیم یعنی حاال تو اون گروهکنیم دیگه تبادل میمعرفا فرما رو با هم دیگه چیز می

کنن توی همین واتساپو فضای مجازی بهم دن معموال از طرف خانواده دختر زنگ خور کمتره بیشتر سعی میمی

 زننر پسرا بیشتر زنگ میزنن ولی مادپیغام بدن زنگ کمتر می

 کنن؟دخترا چقدر به ظاهر توجه می -

 کنن هم دخترا هم پسرا.خیلی. خیلی توجه می +

 چه چیزای ظاهر براشون تو ظاهر براشون مهمه؟ -

آره هست دیگه قد براشون ون من، ببخشید. دونم به هر حال فیسو ببخشید یه لحظه گوشی خدمتتقد و نمی +

 معیارم هست، فیس معیار هستش

 چقدر پسرا چی؟ تو ظاهر چی براشون مهمه؟ -

پسرا هم همه چی براشون مهمه. اونا هم قد براشون، اولین یعنی معیارشون قده دیگه که به هم بخورن. بعد مثال  +

خوان. بعد توی فرما هم گیرن و مثال نمیو مثال به عنوان مثال قد کوتاه در نظر می 160، 155ما االن قدای مثال 

 . 164، 163نویسن قد باالی می

 پسندن؟کنن؟ چه تیپ شخصیتایی رو میدن توجه میچقدر دخترا به شخصیت طرف مقابل اهمیت می -

همه چی داشته باشه. هم مالی هم جانی. همه چی داشته باشه. هم از نظر مالی اوکی باشه هم از نظر ظاهری  +

 پسندن دیگه.اوکی باشه. هر چیزی که خوب باشه می

 سرا چطور؟ تو شخصیت خانما رو چه چیزایی حساسن؟پ -
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 این که زیاد به مسائل مالی چیز نکنن. +

 برعکس اونا -

 دقیقا آره. برعکس اونا +

 کنن طرف مقابل رو؟دخترا معموال به چه دالیلی رد می -

گم مراحل اولیه حرف از رابطه جنسی اینا بزنن. بعد مثال تیکای عصبیشون همین میدخترا خساست، بعد دیگه  +

گم دیگه برخورد اول خواستگاری مثال برخورد حرمتا رو خیلی رعایت نکنن مثال. مثال توی خواستگاری مثال می

 کنن دیگه.روتین و چیزی نباشه رد می

 کنن دخترا رو؟پسرا به چه دالیلی رد می -

 گم که اونا هم مثال دختر بیاد حاال مثال اولین سوالش توی جلسه خواستگاری مسائل مالی باشه. می +

 آهان -

رسن به اینجا. شما زنن دوباره میگم دیگه این یه چیزه دیگه یه دور باطله. یعنی هی دور میآره. همش می +

 ازدواج کردین؟ خودتون

 کننگیری رد میکنین؟ یا اون طرفو به خاطر سختکننو نصیحت میمن خیر. دخترایی که سختگیری می -

خیلی. داریم االن دختری که ده ساله تو گروهه دیگه سنش رفته باال. مورد براش خب کم پیدا شده بعد دیگه  +

 .کنیم دیگهما اصال معرفی نمی

 این سختگیریا چیان بیشتر. رو چی سختگیری دارن؟ -

گم دیگه، بعد ما دونم این طوریه چرا مادرش اون طوریه. کال میمو نداره چرا کچله چرا خونش پایینه چرا نمی +

 کنیم. دیگه واقعا نمی

 ؟آهان پسرا چی؟ پسرا چه سختگیریایی دارن -

گم اونا هم همین معیارای ظاهری، محل سکونت، مثال بعضیا از پسرا دختر کارمند اونا هم همین طور دیگه می +

خوان؟ که مثال بیاد براش کار کنه پول بیاره تو زندگیش؟ مگه خوان. خب چرا؟ برای چی دختر کارمند میمی
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کنیم هایی میکنیم. در واقع ما انرژیمونو صرف خانوادهال معرفی نمیوظیفه زن اصال اینه؟ بعد دیگه اونا رو هم ما اص

 ذاریمشون کنار. دونی؟ اگه معیارای غیرمنطقی داشته باشن ما اصال میکه معیارای منطقی داشته باشه می

 گری؟ حاال یا خودتون یا همکاراتون؟ا حاال شده که دختر خانمی به شما گله بکنن از روند واسطهت -

 کننآره گله هم که می +

 مندن؟از چیا گله -

گم خب به هر حال باید کنید. میدونم مثال دیر معرفی میکنید. یا چرا نمیبه ایشون معرفی نمی مثال چرا منو +

هم کفوتون پیدا بشه دیگه مثال. چرا اصال تا حاال معرفی نکردید مثال. خب نداشتم واقعا اون کسی که بهشون 

دن خب آدم تو این چتا ا وقتی پیغام میبخوره. بعدم خب تعداد زیاده ببینید خیلی تعداد زیاده. بعضی موقعا واقع

گم که شما مثال هر یه هفته یک بار چند روز یک بار به من پیغام بدین من یادم باشه خب تر بعد میره پایینمی

کنن بعد به هر حال ما خونه و زندگی و برا خودمونم دونید خیلی زیادن دیگه اینا. ؟؟؟ که بهمون مراجعه میمی

 دیگه. به هر حال باید خودمونم یه مقدار وقت بذاریم دیگه.زندگی داریم 

 یا خانواده پسرای داشتن؟ . پسرا چطور؟ پسرا ازتون گله

 مادراشون آره.  +

 گن اونا؟چیا می -

م آخه به خاطر این که شما، معیاراتون رو تغییر بدید گکنید فالن و اینا. من میاونا هم همین چرا معرفی نمی +

دونید؟ مثال یکی باید یه معیار خوره میگن که اصال مثال به پسرشون نمیما معرفی کنیم. چون معیارای باالیی می

خودش داشته باشه که آدم باز ؟؟؟ اطراف اون معیار مثال یه آدمی رو بهش معرفی کنه دیگه. کوتاه نمیان دیگه. 

کنن. چون به این نتیجه ی هفتاد هشتادیا خیلی سریع و تند دارن ازدواج میاالن بهتون یه چیزی بگم. االن دهه

مونن خب؟ برای رسیدن که اگر بخوان مثال دست رو چیزایی بذارن که غیرمنطقی باشه چه دختر چه پسر می

معیاراشون کوتاه اومدن و دارن ازدواجو  کنن یعنی ازکنن حاال ازدواج میهمین خیلی خیلی زود دارن چیز می

 دن دیگه.انجام می
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های زیادی بهشون معرفی کردین و حاال نشده تغییری توی حاال چه بعد یه چیزی دیگه این که آقایونی که فرم -

 ها مشاهده کردین؟معیارهاشون چه نوع نگاهشون به ازدواج و این

 . نه همشون بعضیاشونبعضیاشون +

 چه جور تغییرایی دیدین؟ -

همین یه ذره معیاراشونو آوردن پایین. مثال حاال یه ذره حاال محل سکونت شاید مثال واسشون چیز شده یا مثال  +

 بهتون بگم یا قد و یه ذره کوتاه اومدن. 

 دخترا چطور؟ دخترایی که پسرای زیادی بهشون معرفی کردین و نشده؟ -

 اونا هم همین طور. اونا هم یه ذره از معیاراشون اومدن پایین +

 پایین اومدن.  -

 االن خیلی حضور ذهن ندارم ولی بوده که اومدن دست کشیدن +

کنم بین صحبتاتون بهشون اشاره کردین بیش از اینم حاال من یه سری سوال دیگه هم داشتم احساس می -

 فرمایین که چند سال دارین؟اذیتتون نکنم. سرکار خانم می

 شم. سال می 55ام. 46من متولد  +

 میزان تحصیالتتون؟ -

 فوق لیسانس. +

 و متاهل هستین -

 بله +

 و وضعیت اشتغالتون؟ -

 من دبیر بازنشستم.  +

 به سالمتی -

 


