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  . آدامس در سنگاپور ممنوع استدنیجو-١
  
  . شوندی تقلب بھ زندان فرستاده می برا١۵ ی است و افراد باالی قانونری تقلب کردن در مدارس بنگالدش غ-٢
  
  . در عراق ممنوع بود٧٩ تا سال ی کاراتھ ای ھالمیمشاھده ف -٣
  
  . ممنوع بودیسگ خانگ داشتن ی زمانسلندیدر ا -۴
  
  . کشتن و شکار شتر ممنوع استکا،ی آمریزونای در آر-۵
  
  . کنندامی قلمی قبل از شروع فی رو مجبورند ھنگام پخش سرود ملنمای ھمھ سلندیدر تا -۶
  
  . نھ، ممنوع استای است دهی آن خوابری زی بچھ انکھی قبل از چک کردن انیدر دانمارک روشن کردن ماش -٧
  
 کرد تا زمان رد شدن ی شده کھ دوچرخھ سواران را موظف مبی تصوی قانونایتانی در بر١٨٨٨سال  در -٨

  . بھ صدا درآورندوستھی را بطور پشانی از کنارشان، زنگ دوچرخھ ھانیماش
  
 ی مری خوردن قھوه دستگنی در حی ممنوع بود و اگر کسھی قھوه در ترکدنی نوشیالدی م١٧ و ١۶ در قرن -٩

  . شدیعدام محکوم مشدن، بھ ا
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 ناپلگون ی در روزھای نفر١۵٠٠ ستی لکی ھا مجبور بودند نام فرزندشان را از یکی، بلژ١٩٨۴ تا سال -١٠

  .بطور رندوم انتخاب کنند
  

 شود، بھ زندان ری با اتھام داشتن مودم دستگیاگر فرد.  استی قانونری غنترنتی بھ ای در برمھ دسترس-١١
  . شودیمحکوم م

  
  . حذف کرد١٧٨٧ بود کھ مجازات مرگ را در سال ی کشورنی اولشی اتر-١٢

  
  . شود متعلق بھ پادشاه است و دم آن متعلق بھ ملکھدای کھ پی در انگلستان، سر الشھ ھر نھنگ-١٣

  
  . در فرانسھ صدا زدن خوک با نام ناپلئون ممنوع است-١۴

  
  . المپ برق را دارندضی تنھا متخصصان برق اجازه تعوا،ی استرالیایکتوری در و-١۵

  
  . با سلطنت استی شکنمانی و پانتی عکس ملکھ، نشانگر خی در انگلستان چسباندن برعکس تمبر حاو-١۶

  
  . را دارندی ھمسرانشان حق استفاده از دندان مصنوعی در ورمونت، زنان تنھا با اجازه کتب-١٧

  
  .ع است در واشنگتون، وانمود کردن بھ داشتن خانواده پولدار ممنو-١٨

  
  . ممنوع استی در زمان مستیریگیماھ, کای آمروی در اوھا-١٩

  
  . کردن رفتار جانواران ممنوع استدی تقلکا،ی آمریامی در م-٢٠

  
  . آمدی محکم بستن در خودرو جرم بھ حساب مس،ی در کشور سوئی زمان-٢١

  
 از یاما عبور بزرگراھ. ست ممنوع اسای کلی متر٢٠ از یحی مسری عبور افراد غا،یتالی ای در روآتا-٢٢

ودرو ھا در آن منطقھ خ امکان توقف رای شده بود، زسی آن منطقھ موجب دردسر پلیسای کلی متر١۵فاصلھ 
  . نبودن شان وجود نداشتای بودن یحی چک کردن مسیبزرگران برا

  
  . استی شھروند الزامی پناھگاه براکی داشتن سی در سوئ-٢٣

  
  . ممنوع استواناتی روشن بھ حگاری س دادنکای آمرسینوئی در ل-٢۴

  
  . داردمھی دالر جر۵٠٠ شده تان دهی انداختن آدامس جولندی در تا-٢۵

  
 ری خوردن قھوه دستگنی در حی ممنوع بود و اگر کسھی قھوه در ترکدنی نوشیالدی م١٧ و ١۶ در قرن -٢۶

   شدی شد، بھ اعدام محکوم میم
.  

  . طالق استیز اصل مجوی ضعف جنسکای آمرالتی ا٢۴ در -٢٧
  

 .صد ھا سال پیش ھر فردی کھ قصد داشت از کشور خارج شود، بھ سرعت اعدام می شد -٢٨
 

 .در طول جنگ جھانی اول ھر سربازی کھ بھ ھمجنس بازی متھم می شد، اعدام می شد -٢٩
 

ز بودن آن تحریک آمی در زمان حکومت طالبان در افعانستان، پوشیدن جوراب سفید برای زنان بھ علت-٣٠
داشتند پنجره خانھ ھا را با رنگ سیاه بپوشانند تا  در ضمن ماموران پلیس دستور. برای مردان ممنوع بود
 .دیده نشوند زنان حاضر در خانھ ھا
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در ایالت میسوری بخش سنت لوئیس، ھنوز ھم نجات دادن زنان با لباس خواب، برای ماموران آتش  -٣١
 .نشانی ممنوع است

 
 .کتوریای استرالیا پوشیدن شلوارک ھای صورتی تحریک آمیز در غروب ھای شنبھ ممنوع استدر وی -٣٢
 

ھمسرانشان حق ) ارگاسم(در منطقھ کنورسویل ویسکانسین آمریکا، مردان در ھنگام اوج لذت شھوانی  -٣٣
 .تیراندازی ندارند

 
 

  .مرگ است, در اندونزی مجازات استمنا -٣۴
 

 .ت نوادا، بوسیدن زنان توسط مردان سبیلو ممنوع استدر بخش اروکای ایال .-٣۵
 

 . دقیقھ مجاز نیست۵در لوای آمریکا، بوسیدن بیش از  -٣۶
 

 .در سوئیس داشتن یک پناھگاه برای شھروند الزامی است -٣٧
 

برای خواب بھ ھر یک از  قانون می گوید ھتلداران باید پیراھن سفید تمیز, در منطقھ ھستینگ نبراسکا -٣٨
 .داشتھ باشدسكس این لباس ھا  ھیچ زوجی ھم حق ندارد تا قبل پوشیدن. ھمانان بدھندم

 
در بحرین پزشکان حق ندارند در ھننگام معاینھ بھ آلت تناسلی زنان مستقیم نگاه کنند، اما اجازه دارند  -٣٩

 .تصویر آنرا در اینھ ببینند
 

آمبوالنس را ندارند و در صورت انجام  با مردان درسكس زنان حق , در منطقھ ترمونتون یوتا در آمریکا -۴٠
  .در روزنامھ محلی درج خواھد شد این کار گناھکار شناختھ شده و نامشان

  
   این قانون را پارلمان انگلیس بھ غیر از بز گاندي.  ورود ھر حیواني بھ پارلمان انگلیس ممنوع است -۴١

  .قبل از سخنراني گاندي تصویب كرد
  

  طبق این قانون ھیچ كس .  مربوط بھ شھر لیورپول واز قوانین مجلس محلي این شھر است این قانون-۴٢
  .بعد ھا مسئوالن وجود این قانون را تكذیب كردند. در مكان ھاي عمومي عریان باشد.حق ندارد

  
ا وضع این قانون احمقانھ ر. لرد كرامول كھ در بریتانیا بھ وضع كننده قانون ھاي احمقانھ مشھور است -۴٣
  این قانون را براي مبارزه با . ھیچ كس حق ندارد در روز كریسمس رولت گوشت چرخ كرده بخورد.كرد

  .پرخوري در بریتانیا وضع كرد
  

قانونا اجازه . و در خواست رفتن بھ توالت كند . اگر كسي بھ منزل فرد دیگري مراجعھ كند;در اسكاتلند -۴۴
  .چنین كاري ندارد

  
  حتي در كاله یك .د ر ھر زمان وھرمكان قضاي حاجت كند .  ھر زن حاملھ اي حق دارد ; در بریتانیا -۴۵

  .این قانون با وجود مخالفت ھاي زیاد ھنوز پا بر جاست. افسر پلیس لندن
  

      یک اسکاتلندی –بریتانیا وزیر فعلی  نخست–رسد کھ بدانیم گوردون براون  تر بھ نظر می  زمانی مسخره-۴۶
 ن آقای گوردون براو. بریتانیا را برعھده گرفتھ است ھا، دوباره یک اسکاتلندی رھبری  از مدتاست و بعد

ھرکس   گوید در شھر یورک، بداند در کتاب قوانین دولتش، قانونی وجود دارد کھ می خوشحال نخواھد شد اگر
چون .  بھ قتل برساندشھر او را حق دارد درصورت دیدن یک اسکاتلندی، با تیر و کمان در دروازه قدیمی

  .در آینده ایجاد کند قطعا او از زمان گذشتھ آمده است تا تغییری
  

  .یك ماھي را با شراب مست كند. ھیچ كس حق ندارددر ایالت اوھایو آمریكا -۴٧
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   مگر در تشییع جنازه یا عیادت بیماران ; در میالن ایتالیا خندیدن در ھمھي حاالت الزامي است -۴٨
  

  . در دانمارك فرار زنداني از زندان غیر قانوني است-۴٩
  

  .در سان  سالواردو راننده ھاي مست میتوانند بمیرند قبل از اینكھ تیرباران شوند-۵٠
  

  . درایالت آركانزاس آمریكا مرد قانونا میتواند ھمسرش را كتك بزند اما فقط ماھي یك بار-۵١
  .غیر قانوني است .ر حالي كھ یك چشم بند روي چشم ھا باشد  در ایالت آالباما آمریكا رانندگي د-۵٢

  
  .دستگیر كند. در ایالت اوكالھاما آمریكا پلیس میتواند كساني را كھ براي سگ ھا شكلك در مي آورند ۵٣

  
  .در روز یكشنبھ در مغازه ھا ممنوع است ) پف فیل ( كورب فلكس   فروختندر ایالت اوھایو– ۵۴

  
زبان رسمي شناختھ شده آمریكایي . یز صحبت كردن بھ زبان انگلیسي غیر قانوني استدرایالت ایلینو-۵۵

  .است
  

  . درایالت ایندیانا سیگار كشیدن میمون ھا ممنوع است -۵۶
  

  . درایالت تنسي انداختن كمند براي گرفتن ماھي غیر قانوني است -۵٧
  

  .حسوب میشود در ایالت اوھایو تمام كردن بنزین در وسیلھ نقلیھ جرم م-۵٨
  

  .در ایالت جورجیا رد شدن جوجھ از عرض خیابان غیر قانوني است  -۵٩
  

  .در ایالت شیكاگو بردن یك شگ پودل فرانسوي بھ اپرا غیر قانوني است -۶٠
  

  .در ایالت فلوریدا چتر بازي زنان متاھل در روز یكشنبھ غیر قانوني است  -۶١
  

   بھ شرطي كھ قطر كمربند;اند ھمسرش را با كمربند چرمي كتك بزند  درایالت كالیفرنیا مرد قانونا میتو-۶٢
  .سانت نباشد۵بیشتر از 

  
  . در ایالت كولومبوس نمیتوان بھ صورت تصادفي روي نرده خانھ كسي نشست -۶٣

  
  . در ایالت لوییزیانا قرقره كردن در مكان ھاي عمومي غیر قانوني است -۶۴

  
  .سول آتش نشاني ممنوع استبستن روكش از چرم تمساح بھ كپ-۶۵

  
  .زدن بانك وبعد شلیك كردن بھ كاركنان بانك با تفنك آب پاش غیر قانوني است-۶۶

  
  .یك زن تا وقتي كھ ھمسرش پرچم جلوي ماشین گرفتھ نباید رانندگي كند۶٧

  
  .حانھگاز گرفتن كسي با دندان ھاي طبیعي حملھ ساده است ولي گاز گرفتن با دندان مصنوعي حملھ مسل-۶٨

  
  . در ایالت ماساچوسف گذاشتن ریش پروفسوري بدون مجوز ممنوع است-۶٩

  
  . ھمراه داشتن اسلحھ فضایي غیر قانوني محسوب مي شود- ٧٠

  
  .لت مونتانا زن طبق قانون حق ندارد نامھ ھاي ھمسرش را باز كند در ایا-٧١

  
  .مكانیك محسوب میشونددندان پزشكان در اسناد رسمي ;طبق قوانین  درایالت میشیگان -٧٢
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  .پلیس میتواند .  در ایالت نبراسكا اگر كودكي ھنگام مراسم مذھبي در كلیسا آروغ بزند-٧٣

  .پدر ومادر كودك را دستگیر كند
  

  . در ایالت ورمونت سوت زدن زیر آب ممنوع است -٧۴
  

  خارج شدن از دالر جریمھ دارد و قبل از٥٠٠در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان  .-٧۵
  .خانھ حتما باید لباس زیر پوشیده باشید

  
  . در فنالند زماني بخش كارتون دونالد داك بھ علت شلوار نپوشیدن شخصیت اصلي سریال ممنوع بود-٧۶

 خود تقاضای  شوھر  در شھر ژوھانسبورگ آفریقای جنوبی زنان می توانند بھ ازای ھر بار معاشقھ از-٧٧
 .پول کنند

 این کشور، Gippsland واقع در جنوب شرقی استرالیا و نیز در منطقھ Tazmanya جزیره   در-٧٨ 
عروس و داماد حین جشن عروسی روی حصیری کھ در میانھ مجلس پھن شده، در برابر میھمانان اولین 

  .رابطھ جنسی خود را برقرار می کنند

 سر آن   در جنوب شرقی آسیا ، اگر ثابت شود کھ فردی عمل استمنا انجام داده، در کشور اندونزی واقع -٧٩  
  .فرد را بھ عنوان مجازات می توانند از تنش جدا کنند

 تایوان ، واقع در شرق آسیا ، یکی از خویشاوندان یا دوستان داماد باید بکارت عروس   بنا بھ سنتی در-٨٠  
  .ی تواند از انجام این وظیفھ ناراحت کننده و نامطلوب رھایی پیدا کندبدین ترتیب داماد م. را از بین ببرد

 بر اساس سنتی درھندوستان ، زنانی کھ برای انجام نظافت بھ خانھ ھای دیگران می روند، می توانند -٨١
  . نیازھای جنسی نوجوانان مجرد ساکن خانھ را نیز بھ عھده بگیرد وظیفھ پاسخ دادن بھ

  

 واقع در اقیانوس کبیر ، مردھا می توانند شغلی متفاوت و بی نظیر در سراسر جھان  Guam در جزیره -٨٢
مردانی کھ این شغل را انتخاب می کنند، شھر بھ شھر می گردند و در ازای دریافت پول از . را داشتھ باشند

 ازدواج Guamبر اساس سنتی در جزیره . دختران باکره، اقدام بھ برقراری رابطھ جنسی با آنھا می کنند
  .دختران باکره بھ ھیچ وجھ مجاز شمرده نمی شود

  

 کشور کلمبیا در آمریکای جنوبی ، اولین رابطھ جنسی عروس جوان و شوھرش توسط Cali در شھر -٨٣
  .مادر عروس بھ طور کامل زیر نظر گرفتھ می شود

  

ری است، زوج ھا نمی توانند  کھ در ایالت آریزونای آمریکا جاCottonwood بنا بھ قانون موسوم بھ -٨۴
  . دراتومبیلی کھ الستیک آن پنجر شده بھ معاشقھ بپردازند

  قوانین رانندگي زنان در عربستان 

  سال سن داشتھ باشد٣٠زن راننده حداقل  -٨۵
 

 .با رانندگی او رسما موافقت کنند)شوھر یا پدرش(ولی زن -٨۶
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 .صوص زنانگرفتن گواھینامھ از مرکز آموزش رانندگی مخ -٨٧ 
 

  .لباس زن راننده باید بدون ھیچگونھ زینت باشد  -٨٨

روستا ھا و حومھ شھر  اجازه رانندگی زنان فقط شامل نواحی داخل شھر است و در بیرون شھر و حتی -٨٩
 اعتبار ندارد مگر اینکھ یکی از محارم ھمراه او باشد

 
روزھای پنج .  شب اجازه رانندگی دارند٨ح تا  صب٧زنان تنھا از روز شنبھ تا چھارشنبھ، و از ساعت  -٩٠

  شب٨ ظھر تا ١٢شنبھ و جمعھ از ساعت 
 

 زن راننده حتما باید ھمراه خود تلفن داشتھ باشد تا در مواقع ضروری استفاده کند -٩١
 

 تماس با مرکز رانندگی زنان ھنگام بروز ھرگونھ مشکل مزاحمت یا خرابی اتومبیل -٩٢
 

  صی بھ مرکز رانندگی زنان جھت ھزینھ نعمیرات و گواھینامھپرداخت مبلغ مشخ -٩٣

 ایجاد بخش راھنمایی و رانندگی زنان ویژه رسیدگی بھ مزاحمتھا و تعدی بھ رانندگان زن و پاسخ بھ تماسھا٩۴
 

 ایجاد یک خط تلفن رایگان برای تماسھای مربوط .٩۵
 

   با نظارت مقامات دینیایجاد مراکزی در داخل ھر شھر برای بخش رانندگی زنان و ٩۶
 

 تاسیس شرکتھای متخصص برای خدمات مربوط وفرھنگ سازی برای زنان راننده ٩٧
 

 تمدید ساالنھ گواھینامھ زنان و اخذ مبلغ معین برای ھر سال ٩٨
 

صورت بروز تخلف باید  ماموران راھنمایی و رانندگی مطلقا حق صحبت با رانندگان زن را ندارند و در٩٩
 زن صحبت و احیانا برخورد کنند انندگی زنان تماس بگیرند تا آنھا با رانندهبا مرکز ر

 
چرا کھ تمسخر این قوانین شوخی با .برخورد شدید و تعقیب قانونی کسانی کھ این قوانین را جدی نگیرند ١٠٠

  .امنیت نظام وھتک حرمت نوامیس است

  ؟؟؟؟...و-١٠١

  

  علي حیدري:گردآورنده
  ali_zback@yahoo.com:ایمیل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:ali_zback@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Htpp://zback-avr.blogfa.com 

 cityاصفھان 

--------------------------------------------------------------
----------------------------------------------- 

                                                         

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

